
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст

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

30. Примітки: Участь в холдингових компанiях, концернах, асоцiацiях, об'єднаннях  не приймає.

Договiр з рейтинговим агентством не укладений, рейтингування не проводилося. 

Акцiї, процентнi та дисконтнi облiгацiї, а також похiднi та  iншi цiннi папери пiдприємство не

випускало. 

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

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

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

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента. X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними

    облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними

    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,

    які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів

    до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів

    на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають

    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами

    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими

    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався. 

Борговi цiннi папери вiдсутнi.

       У 2011 роцi дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. 

  Пiдприємство не займається  видами дiяльностi, що класифiкуються як  переробна, добувна

промисловiсть, розподiлення та виробництво електроенергiї, газу та води, тому таблиця 13.4 та

13.5 вiдсутня.    

Загальними зборами акцiонерiв вiд 17 березня 2011 року було прийнято рiшення про змiну

найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "IЦКК" на Публiчне

акцiонерне товариство "IЦКК".

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.03.2011 року було прийнято рiшення про

дематерiалiзацiю  випуску акцiй у зв"язку з чим була проведена змiна Свiдоцтва про реєстрацiю

випуску цiнних паперiв (акцiй) вiд 26.04.2011 року № 24/15/1/11. 

Свiдоцтво № 15/15/1/06 вiд 04.10.2006 року видане Одеським теруправлiнням ДКЦПФР, анульоване. 

У зв"язку з дематерiалiзацiєю бланки сертифiкатiв акцiй були анульованi. 

Iншi посадовi особи акцiями товариства не володiють.
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за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________
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за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно - картонний
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Организаційно-правова форма господарювання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________68600 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ IЗМАЇЛЬСКИЙ РАЙОН М. IЗМАЇЛ

ВУЛ. НАХIМОВА, 300

00278818
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         0

21.21.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 9130 9654

Основні засоби:

залишкова вартість 030 48393 46060

первісна вартість 031 98879 100735

знос 032 ( 50486 ) ( 54675 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 57523 55714

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 7430 7767

готова продукція 130 5382 4041

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 20609 28215

первісна вартість 161 20609 28215

резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 -- 80

Інша поточна дебіторська заборгованість 210        15897        13591

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 -- --

первісна вартість 011 97 97

накопичена амортізація 012 ( 97 ) ( 97 )

Інші фінансові інвестиції 045 -- --

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --

незавершене виробництво 120 3269 6594

Товари 140 4338 4335

Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 702 308

З нарахованих дохідів 190 -- --

Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 -- --

первісна вартість 036 -- --

накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________563

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 -- --

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --

Векселі видані 520 3337 30498

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 8 8

з бюджетом 550 552 713

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 65525 64700

Усього за розділом IV 620 105905 108303

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --

Баланс 640 116530 121521

В.О. Голови правління

Головний бухгалтер

________

________

Чебан Федір Михайлович

Зеленова Інга Анатоліївна

Пасив Код рядка
На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 4162 4162

Пайовий капітал 310 -- --

Додатковий вкладений капітал 320 -- --

Інший додатковий капітал 330 10714 10714

Резервний капітал 340 6090 6090

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 10525 ) ( 7932 )

Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

1303410441380Усього за розділом I

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --

Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --

416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --

----430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 -- --

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --

Відстроченні податкові зобов'язання 460 184 184

Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

184184480Усього за розділом III

зі страхування 570 558 572

з оплати праці 580 1159 1190

з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 34766 10622

з позабюджетних платежів 560 -- --

д\н

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 452 8

в іноземній валюті 240 73 212

Інші оборотні активи 250 2 3

Усього за розділом II 260 58154 65154

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 853 653

Баланс 280 116530 121521

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал

Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)

бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів

України 31.03.99  N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:

Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів-

Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і

платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(13034.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(4162.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

       13034

        4162

        4162

       10441

        4162

        4162



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0

20102  0  0

20113  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія

Так

Акціонери

Реєстратор

Ні

X

X

X

Інше д\н

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X

X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних

зборах (за наявності контролю)?

Підняттям карток

Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X

X

Підняттям рук X

Інше д\н

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

Реорганізація

Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше д\н

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про

припинення їх повноважень
X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття

рішення про дострокове припинення їх повноважень
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ? _____Ні



Органи управління

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

Стратегичного планування

Так

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Ні

X

X

X

Іншi д\н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)

  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою

Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д\н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 10

  0

Кількість представників державиі   0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами

(так/ні) ?
_____Ні

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше немає

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та

обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів

акціонерного товариства

Так

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради

ознайомили з його правами та обов'язками

Ні

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Інше д\н

X

X

X

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

нового члена
X

Іншi д/н



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )

Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,

засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ ( юрист )

Секретар правління

Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 3

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з

акціонерами

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше д/н

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів

Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи

бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів

правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової

відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення

власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати

рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) ______Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства

Так

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Ні

X

Інше д\н

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X

X

X

X

X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії

документів

надаються

на запит

акціонера

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

Документи

надаються для

ознайомлення

безпосередньо

в

акціонерному

товаристві

Публікується

у

пресі,оприлюд

нюється в

загальнодосту

пній

інформаційній

базі ДКЦПФР

про ринок

цінних

паперів

Так

Інформація

розміщується

на власній

інтернет

сторінці

акціонерного

товариства

Інформація

розповсюджу

ється на

загальних

зборах

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків 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 АТ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором

протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі

Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів

Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X

X

X

Інше д\н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні)______Ні



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень

Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

X

Інше д\н

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

Ревізійна комісія

Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи

Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері

корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) ______Так

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше д/н

За зверненням виконавчого органу

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

X

X

X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій

Так

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Ні

X

Інше д\н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем

протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

X

X

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його

прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________д\н

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д\н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

______

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі

України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи

Так

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

Ні

Інше д/н

акціонерів

суду

X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -

особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням

на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/в

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/в

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або

про відсутність таких заходів.

д/в

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові

характеристики або про відсутність такої системи.

д/в

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського

обліку.

д/в

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/в

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/в

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;

д/в



кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/в

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року;

д/в

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора;

д/в

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

д/в

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та

факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання

ринків фінансових послуг.

д/в

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових

послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

д/в

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги;

д/в

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених

скарг);

д/в

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою

та результати їх розгляду.

д/в



3.3.2. МФО банку 305299

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.5. МФО банку 305299

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.3. Поточний рахунок 26003050001918

3.3.6. Поточний рахунок 26002050002781



3.2.1. Серія і номер свідоцтва серія А01 № 590143

3.2.2. Дата державної реєстрації 15.01.1998

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      4162409.75

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Ізмаїльскої міської ради Одеської області

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)      4162409.75



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно - картонний
комбінат"

3.1.4. Область, район Одеська область Iзмаїльский район

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "ІЦКК"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 68600

3.1.6. Населений пункт м. Iзмаїл

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Нахiмова, 300



3.4. Основні види діяльності

21.21.0 Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари

21.12.0 Виробництво паперу та картону

90.01.0 Збирання і обролення стічних вод



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

Вид діяльності Державний орган, що видав Дата
закінчення дії

ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії

(дозволу)

1 4 532

Надння послуг телефонного звязку (крім відомчих обєктів) АА № 223125 25.06.2002 Державний комітет звязку та інформатизації України 25.06.2017

Опис Після закінчення строку дії ліцензії, підприємство планую продовжити її.

Централізоване водопостачання та водовідведення АГ № 594948 25.06.2011 Одеська обласна державна адміністрація 09 квітня 2015

року

Опис Після закінчення строку дії ліцензії, підприємство планую продовжити її. 

У 2011 році було проведена заміна ліцензіїї у зв"язку зі зміною назви підприємства.

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом: внутрішні перевезення

пасажирів автобусами та внутрішні перевезення вантажів

вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

серія АВ № 496750 10.11.2009 Міністерство транспорту та зв"язку України 9 листопада

2014 року

Опис Після закінчення строку дії ліцензії, підприємство планую продовжити її.

Придбання, зберігання,  використання  прекурсорів (списку 2

таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів"

серія АВ № 582712 12.05.2011 Державний комітет України з питань контролю за

наркотиками

04.02.2016

року

Опис Після закінчення строку дії ліцензії, підприємство планує продовжити її. 

Переоформлення ліцензії від 04.02.2011 року серії АГ №507739

На право провадження діяльності з використання ДІВ серія ОВ № 040161 17.08.2011 Південна державна інспекція з ядерної та радіаційної

безпеки

17.08.2016

року

Опис Після закінчення строку дії ліцензії, підприємство планує продовжити її.

Дозвіл на спецводокористування УКР391-А10де 30.11.2011 Міністерство охорони навколишнього природного

середовища України

03.11.2014

року

Опис Після закінчення строку дії ліцензії, підприємство планує продовжити її.

Дозввл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами

№ 5110600000-12 13.03.2008 Міністерство охорони навколишнього природного

середовища України

13.03.2013

року

Опис Після закінчення строку дії ліцензії, підприємство планує продовжити її.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно - картонний

комбінат"

Територія______________________________________________________________ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної

Одиниця виміру: тис. грн.

00278818

5110600000

         0

233

21.21.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.

Стаття Код рядка
За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       173465       167722

Податок на додану вартість 015 ( 27625 ) ( 27491 )

Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 ( 58 ) (    --    )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       145782       140231

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 131373 ) ( 120027 )

Валовий:

Прибуток 050        14409        20204

Збиток 055 (    --    ) (    --    )

Інші операційні доходи 060         5182         2464

Адміністративні витрати 070 ( 7345 ) ( 5963 )

Витрати на збут 080 ( 2630 ) ( 1840 )

Інші операційні витрати 090 ( 7271 ) ( 2539 )

Прибуток 100         2345        12326

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )

Дохід від участі в капіталі 110     --     --

Інші фінансові доходи 120            2            4

Інші доходи 130          416           22

Фінансові витрати 140 (    --    ) ( 1081 )

Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )

Інші витрати 160 ( 156 ) ( 7 )

Прибуток 170         2607        11264

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230       111767       103210

Витрати на оплату праці 240        17407        14330

Відрахування на соціальні заходи 250         6333         5346

Амортизація 260         4603         5393

Інші операційні витрати 270         2955         1985

Разом 280       143065       130264

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300     16649639     16649639

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     16649639     16649639

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.15574000       0.66284000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.15574000       0.66284000

Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

В.О. Голови правління __________ Чебан Федір Михайлович

Головний бухгалтер __________ Зеленова Інга Анатоліївна

д/н

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

       11036        2593220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку

(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

       11036        2593190Прибуток

( 228 )( 14 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

АКФ "Грантье"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21026423

Місцезнаходження 65010 Україна Приморський м. Одеса пр-т. Адмиральский 33-А кім. 216

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

4420

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

АПУ

Вид діяльності Аудиторська діяльність

Опис Здійсненя послуг згідно договору

(0482) 32-46-99Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон (0482) 32-46-98

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

ТОВ "Придніпров"є Реєстр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31143308

Місцезнаходження 49000 Україна д/н м. Дніпропетровськ вул. Леніна, буд. 8-10

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

серія АБ № 430228

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Опис Рішенням загальних зборів акціонерів від 17 березня 2011року , у зв"язку

з переведенням випуску простих  іменних акцій випущених у

документарній формі в бездокументарну, договір на ведення реєстру

влсників іменних цінних паперів №060113 від 13.01.2006 року з ТОВ

"Придніпров"є-Реєстр" припиняється.

8(056) 371-86-00Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

18.08.2008

Міжміський код та телефон 8(056) 371-86-00

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

 ПАТ "Страхова компанія  "Дніпроінмед"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998

Місцезнаходження 49005 Україна д/н м. Дніпропетровськ вул. Мечнікова,8

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

серія АВ № 360408

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Вид діяльності Страхова діяльність

Опис Відповідно до умов статті 46 Закону України "Про дорожній рух", та

"Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних

056 7265540Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

12.10.2007

Міжміський код та телефон 056 7265540



випадків на транспорті", затвердженого постановою КМУ від 14.08.96 р.

№ 959 (із врахуванням змін і доповнень), Страховик здійснює обов'язкове

особисте страхування працівників підприємства, які безпосередньо

зайняті на транспортних перевезеннях, від нещасних випадків на

транспорті.

У відповідності до умов Положення про порядок і умови обов'язкового

особистого страхування працівників відомчої та міської пожежної

охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд),

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня

1995р. № 232 зі змінами та доповненнями (далі - Положення), Страховик

здійснює особисте страхування працівників відомчої та місцевої

пожежної охорони і добровільних пожежних дружин (команд). 

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Кредо"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13622789

Місцезнаходження 69068 Україна д/н м. Запоріжжя вул. 8 Березня, 34.

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

серія АГ № 569307

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Вид діяльності Страхова діяльність

Опис страхування об'єктів у відповідності до Закону України "Про обов'язкове

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних

транспортних засобів" від 01 липня 2004 р.

061 2899063Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

24.01.2011

Міжміський код та телефон 061 2899063

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079

Місцезнаходження 49000 Україна Бабушкінський район м. Дніпропетровськ вул. Леніна,

буд. 8-10

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

серія АВ № 534238

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності Зберігач цінних паперів

Опис Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій №

10/05/2011-Д від 10.05.2011 року. (Рішення прийнято загальними зборами

акціонерів від 17.03.2011 року)

056 3729056Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

12.07.2010

Міжміський код та телефон 056 3729056



Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних

паперів"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04107 Україна д/н м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

серія АВ № 498004

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку

Опис Договір на обслуговування емісії цінних паперів  № Е662/11 від 26.04.2011

року. (Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 17.03.2011

року)

044 5854243Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон 044 5854243

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія

"Класик"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31932835

Місцезнаходження д/н Україна д/н м. Кривий Ріг вул. Леоніда Бородича, 7д

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

д/н

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

д/н

Вид діяльності Юридичні послуги

Опис Згідно договору.

056 4040551Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

11.11.2000

Міжміський код та телефон 056 4040552

Повне найменування юридичної

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

АДВОКАТСЬКЕ ОБ"ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "ПУКШИН

І ПАРТНЕРИ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33153852

Місцезнаходження д/н Україна д/н м. Київ вул. Ярославська, 56-а, пов. 6

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності

д/н

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ

д/н

Вид діяльності Юридичні послуги

Опис Згідно угоди.

044 3912216Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа

11.11.2000

Міжміський код та телефон 044 5370718



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

     ВАТ "Iзмiїльський целюлозно-картонний комбiнат" належить до

пiдприємств целюлозно-

бумажної промисловостi.

     Iзмаїл розташован у 270 км вiд обласного центру м. Одеси.

Комбiнат сповiщається

з станцiєю "Iзмаїл" Одеського залiзничого шляху пiдїздною колiєю

довжиною 19 км.

До рiчкового порту "Iзмаїл" - 10 км. З автомагiстраллю комбiнат

повязан шляхом з

асфальтовим покриттям.

     Iзмаїльський целюлозно-картонний комбiнат - наймолоше

пiдприємство целюлозно-

бумажної промисловостi України, первiсток хiмiчної iндустрiї краю.

Будiвництво роз-

почато у 1961 роц. Комбiнат введено у дiю 1964 роцi. Перша продукцiя

- целюлоза

сульфатна вiдбiлена - була вироблена у 1965 роцi. У 1967 роцi в

експлуатацiю введено

другий цех пiдприємства по виробництву трного картону, а у 1996 роцi

третiй , який

спецiалiзується на виробництвi тари з гофрированого картону.

     У вереснi 1994 року, шляхом перетворення Державного

пiдприємства, створено

вiдкрите акцiонерне товариство "Iзмаїльський целюлозно-картоний

комбiнат".

     До 1996 року Iзмаїльський ЦКК виробляв бiльше нiж 25 тис. тон

вiдбiленої целюлози

на рiк. У теперешнiй час целюлозний завод припинен, як нерентабельний

та екологiчно

небезпечне виробництво. Розробляється проект його перепрофiлювання.

     З жовтня 2000 року вiдновлено, пiсля тривалої зупинки,

виробництво лайнера та флютiнга.

Здiйснюється модернiзацiя картоновиробничого обладнання.

     Враховуя пiдвищенi вимоги до якостi гофротари, будуть

модернiзованi гофроагрегати та

перероблюючих лiнiй.

     В теперешнiй час ВАТ "Iзмаїльський целюлозно-картонний комбiнат"

спецiалiзується на випусцi

тари картонной транспортної та гофрокартону аркушного двух-, трех- та

пятишарового.

     Комбiнат займає на Українi 3 мiсце по обєму виробляємої

продукцiї та забезпечує 15 %

потреб на ринку тари.

     Постiйне покращення якостi продукцiї, рiвень обслуговування

клiєнтiв, покращене фiнан-

сове та економiчне положення, безперервна модернiзацiя виробництва,

проведення грамотної

маркетингової полiтики є гарантом надiйностi у роботi з комбiнатом.



Загальними зборами акціонерів від 17 березня 2011 року було прийнято

рішення про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого

акціонерного товариства "ІЦКК" на Публічне акціонерне товариство

"ІЦКК".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім

звітним періодом

Пiдприємство займає територiю площею 76,5 га.

Пiдприємство укомплектовано квалiфiкованими кадрами, якi мають

великий виробничий

досвiд. Чисельнiсть працюючих складає взагалi близько 563 чоловiк.

Комбiнат має розвинену iнженерну iнфраструктуру. До складу

пiдприємства входять настунi

пiдроздiли:

Основнi цеха:

- картоний цех

- цех гофротари

Допомiжнi служби:

- цех водопостачання та очисних споруд

- котельний цех

- електроцех

- транспортний цех

- ремонтно-механiчний цех

- ремонтно-будiвельний цех

Цех по виробництву карону - це пiдроздiл з макулатурним вiддiлом.

Виробнича потужнiсть

картоновиробничої машини К-12 складає 2 тис. тон (90 млн. м 2) на рiк

картноу тарного.

Зараз виробничi потужностi картоного цеху задiянi на 80 %.

У вереснi 2000 року, пiсля тривалого часу зупинки був проведен 1 етап

реконструкцiї та

заново задiяна робота картоноробної машини.

Для пiдвищення якостi виробляємої продукцiї у другiй половинi 2000

року проведен 2 етап

реконструкцiї. Вiдбулась замiна моральнозастарiлого сiткового столу у

пресовiй частинi на

картоноробнiй машинi. Це дозволило перейти на новi види формування та

пресування лайнера

флютинга, збiльшити продуктивнiсть у 1,6 - 1,8 разiв.

У тепершнiй час комбiнат проводить 3 етап модернiзацiї сiточного

столу. Ввiд у експлуатацiю

верхньої сiтки КДМ надало можливостi виробляти бурий картон бiльш

високої марки, це сталося

за можливе використовувать 30 % целюлози на поверхнiсний шар, а також

якiсний картон з бiло-

поверхним шаром.

Цех гофротари: Потужнiсть цеху - 60 млн. м квадратних тари на рiк. До

складу цеха входить

гофроагрегат "Марiус Мартiн". У 1980 роцi встановленi двi автоматичнi

переробнi лiнiї,



однофарбовий ротацiйний прес.

Пiсля спаду виробництва у 1998-1999 р.р. - набирає темпи виробництва

випуск гофрокартонної тари.

Виробнича потужнiсть гофроагрегату у теперешнiй час використовується

на 63 %.

В цеху постiйно проводяться заходи по переоснащенню обладнання та

його модернiзацiї. Планується

придбати та налагодити автоматичну лiнiю 3-х фарбового друку.

Одночасно з модернiзацiєю КДМ комбiнат здiйснив будiвництво

газопроводу. Ранiше котельний

цех працював на мазутi. Переваги переходу на газ незаперечнi -в першу

чергу це стабiльнiсть

поставки, покращення якостi працi, екологiї, зниження собiвартостi

виробляємої продукцiї.

Крiм випуску основних видiв продукцiї, комбiнат надає послуги по

очистцi стiчних вод мiста.

Загальний вигляд орагнiзацiйної структури управлiння Товарситвом

складається з наступних посад:

1. Голова правлiння - виконує функцiї керiвника Товариства,

вiдповiдає за фiнансово-господарський

стан пiдприємства, контролює дiяльнсть пiдлеглих.

2. Заступник Голови правлiння - забезпечує виконання пiдлеглими

наказiв Голови правлiння, контролює

дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв.

3. Головний iнженер - забезпечує функцiонування виробничого

обладнання та iнших iнженерних конструкцiй.

4. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - займається

реєстрацiєю фiнансово-господарсь-

ких операцiй у хронологiчному порядку та складає фiнансову звiтнiсть.

5. Вiддiл кадрiв - веде облiк кадрового складу Товариства

дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені

структурні підрозділи  - відсутні

зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним

періодом - не відбувалися

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

періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного

періоду товариству не поступало.

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні" підприємством створено бухгалтерську службу на

чолі з  головним бухгалтером. На яких покладено ведення

бухгалтерського обліку підприємства. Бухгалтерською службою

забезпечено дотримання на підприємстві встановлених  єдиних

методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у

встановлені строки фінансової звітності, організовано контроль за

відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських

операцій. Керівництвом підприємства  організовано внутрішню перевірку

стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності  і створені усі

необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку,



забезпечене неухильне виконання всіма підрозділами, службами та

працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог

бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та подання

до обліку первинних документів. 

     З урахуванням  особливостей своєї діяльності та технології

обробки облікових даних підприємством застосовується ручна журнально

ордерна та автоматизована форма бухгалтерського обліку При цьому

бухгалтерською службою використовуються Методичні рекомендації по

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку затверджені Наказом №

356 Міністерства фінансів  України 29.12.2000 року.

      Підприємством дотримується порядок створення первинних

документів, записів  у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання

документів, регістрів і звітів установлених Положенням про

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88,

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року.

      З метою раціональної організації бухгалтерського обліку наказом

голови правління затверджено графік документообігу у вигляді  схем та

таблиць. Працівники підприємства створюють і передають первинні

документи, які відносяться до сфери їх діяльності за графіком

документообігу.  

      Інформація про господарські операції  підприємства за звітний

період: місяць, квартал, рік з облікових регістрів переносяться до

бухгалтерських звітів.

    На підставі даних бухгалтерського обліку бухгалтерською службою

товариства своєчасно складається фінансова звітність, яка

підписується головою правління товариства та головним бухгалтером.

Згідно з вимогами Наказу №88/1 від 31.03.11р. звітність складена

виходячи з принципів нарахування П (С) БУ. Амортизацію нематеріальних

активів нараховувати прямолінійним методом. Підприємство використовує

метод середньозваженої вартості при відпустці запасів у виробництво,

продажу або іншому вибутті. Амортизація основних засобів

нараховується прямолінійним методом. Основні засоби класифікуються за

групами згідно Податковому кодексу України в бухгалтерському та

податковому обліках. Амортизація нараховується прямолінійним методом

відповідно до вимог ПКУ. Первісна оцінка об'єкту основних засобів

здійснюється по собівартості згідно П (С) БУ 7.  Резерв сумнівних

боргів визначається виходячи з платоспроможності дебіторів.

Класифікація видатків на виробництво проводиться згідно П (С) БУ 16.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №

4420 

65059  Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс

(0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ"

за 2011 рік 

м. Одеса



ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у

вигляді ТОВ

Корд ЄДРПОУ 21026423

Місцезнаходження: 65059, м. Одеса,  проспект Адміральський 33-А,

оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації: Зареєстроване

виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з

номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896 

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських

фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення

Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Інформація про аудитора Пархоменко Ольга Сергіївна 

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської

палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Контактний телефон (0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту № 243 від 16 січня 2012 року

Дата початку та закінчення проведення аудиту 05 березня 2012 року

по 12 березня 2012 року

   ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ"

Код  ЕДРПОУ 00278818

Місцезнаходження 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова,

будинок 300

Дата державної реєстрації 15 січня 1998 року № 1 553 105 0009

000129

Основні види діяльності 21.21.0 Виробництво гофрованого картону,

паперової та картонної тари

21.12.0 Виробництво паперу та картону

90.01.0 Збирання і оброблення стічних вод

63.40.0 Організація перевезення вантажів

51.56.0 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

31.20.2  Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та

контрольної апаратури

Статутний капітал, грн. 4 162 409,75 грн. 

Середньооблікова чисельність працівників 563 осіб 

Звіт щодо фінансової звітності 

Керівництву ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ",

НКЦПФР

Опис аудиторської перевірки 

Ми провели аудит фінансових звітів ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ



ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ", які додаються та які складають повний

комплект  фінансової звітності товариства, а саме: Баланс станом на

31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за рік, Звіт про

рух грошових коштів за рік, Звіт про власний капітал за рік,  що

закінчився на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності

за 2011 рік та стислий виклад суттєвих облікових політик.

До фінансової звітності за 2011 рік розмір суттєвості помилки

розраховано аудитором у сумі 989 тис. грн. Розмір суттєвості  помилки

з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у

відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного

судження аудитора та відповідно вимог міжнародних  стандартів аудиту.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: 

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р.

у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; 

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого

надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних

стандартiв аудиту 700,705, 706 та iнших стандартiв, що стосуються

пiдготовки аудиторського висновку; 

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",

рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями; 

- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до

Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi

iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку",

рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.; 

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї

емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої

позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;

 - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; 

- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в

Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; 

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському

облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; 

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку

активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i

органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями. 

Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Повний комплект фінансової звітністі за 2011 рiк, реєстрацiйнi та

дозвiльнi документи,  оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по

балансових рахунках за 2011 рiк, журнали-ордери, аналіз рахунків,

аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01

сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, наказ про облікову політику.

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено

показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей

балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства.

Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №

996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського

облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї

бухгалтерського облiку. 

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку з

використанням комп'ютерної програми 1-С Бухгалтерія та з



застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,

капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом

Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291. Об'єкти оподатковування, за

згодою товариства, не перевiрялися. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату

Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Облiкова полiтика

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2011 роцi

здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про органiзацiю бухгалтерського

облiку й облiкову полiтику" №88/1 вiд 31 березня 2011 року , на

підставі  Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-X1V, Положень (стандартів)

бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та

iнших нормативних документів. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї

фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО  та за такий

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним

для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить

суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової

звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно

до  Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас

дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання

аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність

не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання

аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку

ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства

або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи

внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного

подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з

метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю

суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності

використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок,

зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової

звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для

висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту

фінансової звітності. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного

комплекту фінансової звітності 

Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних

активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її

проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала

iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 



Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги

підтвердити кількість активів та зобов'язань  за допомогою інших

аудиторських процедур.

Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться

у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо

повного комплекту фінансової звітності", фінансова звітність подає

достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПАТ

"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ"  станом на 31 грудня 2011

року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену

дату, відповідно до національних П(с)БО.

Інша допоміжна інформація

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо

вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу,

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного

капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від

мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом,

товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ

КОМБІНАТ"   складає 13 034 198,18 грн. та статутний капітал складає 4

162 407,75 грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний

капітал товариства та на думку аудитора, товариство  дотримується

вимог чинного законодавства.

Інша інформація 

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних

паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що

мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.

Значні правочині 

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів

товариства за даними останньої річної фінансової звітності)

відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" не відбувалося. 

Стан корпоративного управління 

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених

статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні

збори Товариства, Наглядова рада Товариства,  Правління Товариства та

Ревізійна комісія.

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах

господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються

підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного

фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать

до їх компетенції. 

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю

зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає

рішення Голова правління. Протягом останніх трьох років аудиторські

перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та



зовнішнього аудитора не змінювали.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним

законодавством

Шахрайство при аудиті фінансової звітності. 

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi

фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про

можливiсть шахрайства. 

Аудит активів у бухгалтерському обліку. 

     За станом на 31.12.2011 року загальні активи ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" в порівнянні з даними на початок 2011

року збільшились на 4,49 % і відповідно складають 120 868 тис. грн. 

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано

в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених

вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку). 

Аудит нематерiальних активiв 

Нематеріальні активи на балансі підприємства представлені програмним

забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та

здійснення виробничої діяльності.  Методологічні засади формування в

бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та

розкриття інформації про них у фінансовій звітності встановлює П(С)БО

8 "Нематеріальні активи". Синтетичний облік нематеріальних активів

ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи" у журналі ордері 4.

Станом на 31.12.2011 року, нематерiальнi активи по залишковій

вартості відсутні. 

Аудит основних засобiв 

Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом

на 31.12.2011 року, складає 100 735 тис. грн. Бухгалтерський облiк

основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10

"Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв

порушень не виявлено. Знос основних засобiв  складає 54 675 тис.

грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2011 року,

становить 46 060 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства

за 2011 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних

засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,

грошових коштiв i документiв і розрахункiв, затвердженої наказом

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та

доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться

згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi

засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27

квiтня 2000 року № 92. 

Незавершені капітальні інвестиції, станом на 31.12.2011 року,

складають 9 654 тис. грн. 

Аудит фiнансових інвестицій

Станом на 31.12.2011 року фiнансовi iнвестицiї  вiдсутнi.



Аудит запасiв 

Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв вiдповiдають вимогам

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси"

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня

1999 року № 246. Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається,

виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених

в них. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних

цiнностей перевiркою не виявлено.

На 31 грудня 2011 року запаси складають 22 737 тис. грн. 

Аудит дебiторської заборгованостi 

Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2011 року, складає 42 194

тис. грн., в т. ч. чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської

заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 28 215 тис. грн.,

дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 80 тис. грн.,

за виданими авансами - 308 тис. грн.,  iнша поточна дебiторська

заборгованiсть - 13 591 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не

нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська

заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України

вiд 8 жовтня 1999 року № 237. 

Аудит грошових коштiв 

Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством

здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi вимог "Положення про ведення

касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого

постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року

за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005

за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених

постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року

№ 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних

документiв по касi. Станом на 31.12.2011 року, залишок по касі

складає 328,64 грн. 

Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог

"Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй

валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України

вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї

України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та

доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України

вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407.

Станом на 31.12.2011 року, залишок по рахункам в банках складає 220

018,19 грн.

Витрати майбутніх періодів, станом на 31.12.2011 року, складають 653

тис. грн. 

 

Аудит зобов'язань.

     Станом на 31.12.2011 року загальні зобов'язання Товариства

збільшились до 108 487 тис. грн., тобто на 2,26 %.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання",

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000



року за №20. 

Довгострокові зобов'язання, станом на 31.12.2011 року складають 183

820,67 грн., які представлені відстроченими податковими

зобов'язаннями. 

Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2011 року, складають 108 303

тис. грн., у тому числi: векселі видані - 30 498 тис. грн.,

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 10 622 тис.

грн., поточнi зобов'язання за  розрахункам з бюджетом - 713 тис.

грн., з одержаних авансів - 8 тис. грн., зі страхування - 572 тис.

грн., з оплати працi - 1 190 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання -

64 700 тис. грн.

     Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi

здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України про працю", Закону

України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На

товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного

розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в

розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства.

Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку

розрахунку. 

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань

подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до

встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).

Аудит власного капіталу.

    Станом на 31.12.2011 року загальний розмір власного капіталу ПАТ

"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" складає 13 034 198,18

грн., з яких статутний капітал складає 4 162 407,75 грн., інший

вкладений капітал  10 713 860,17 грн., резервний капітал складає 6

090 161,86 грн., непокритий збиток складає 7 932 231,60 грн.

Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства

сплачений  у повному обсязі. Загальна сума випуску iменних простих

акцiй становить 4 162 409,75 грн., кiлькiсть акцiй 16 649 639 штук,

номiнальною вартiстю 0,25 грн. На протязi 2011 року загальна сума

статутного капiталу не змiнювалась. Викуп власних акцiй товариство за

2011 рiк не здiйснювало. Товариство у 2011 роцi не здiйснювало емiсiю

цiнних паперiв. За перiод в якому проводилася перевiрка дивiденди не

нараховувалися i не виплачувалися.

     Зростання  власного капіталу  відбулося  за рахунок отримання

прибутку поточного року. 

     На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в

балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного

законодавства України. 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів

діяльності  

ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" 

відображених у фінансовій звітності.

     Чистий прибуток  поточного року складає 2 593 тис. грн. 

     Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку



інформації про доходи та витрати  підприємства та її розкриття у

фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 "Звіт про фінансові

результати" та П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати".

    За 2011 рік Товариство отримано доходів у сумі 179 065 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності.

    Витрати Товариства за 2011 рік складають 176 472 тис. грн. 

Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та

витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення

основної діяльності.  

    Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79

"Фiнансовi результати".

Інформація за п.41 Закону України 

"Про цінні папери та фондовий ринок"

    Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та

фондовий ринок", які могли би вплинути на фінансово-господарський

стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів

протягом 2011 року:

- Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше

відсотків голосуючих акцій інформація від 27.01.2011 року;

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента інформація від

21.03.2011 року.

     Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не

визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового

ринку. 

     Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з

іпотечними облігаціями. 

     Станом на 31 грудня 2011 року товариство не має в управління

активів недержавних пенсійних фондів. 

Аналіз показників фінансового  стану 

 ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ"

 за 2011 рік

     На підставі отриманих облікових даних аудитори розрахували

показники фінансового стану підприємства та провели економічну оцінку

платоспроможності та фінансової стійкості  підприємства. 

    Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,002 (орієнтоване

позитивне значення показника 0,25-0,50), він показує недостатність

ресурсів товариства сплатити свої  борги.

     Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дорівнює 0,61

(орієнтоване позитивне значення показника 1,00-2,00), він  показує не

достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних

зобов'язань.

     Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності,

платоспроможності, автономії) становить 0,12 і показує питому вагу

власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його

діяльність. 

    Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (структури

капіталу, фінансування) становить 0,6 (орієнтоване позитивне значення

показника >1).   



Директор-аудитор 

АКФ "ГРАНТЬЕ"    /Пархоменко О.С./

12.03.2012  року

Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення

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 в загальному об'ємі

постачання

інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи

надає емітент - 1. Картон для плоских шарів гофротари (лайнер): -

марки КТ-2 та КТ-1 плотністю 140, 160, 180 та 200 г/м2; К-1 та К-2

плотністю 150 та 175 г/м2; К-3 плотністю 175 г/м2. (ТУ У 21.1-

00278818-003-2005). Картон  виробляється з бурим, хмарним та білим

покровним шаром. Картон не сертифікован, бо використовується

підприємством для власних потреб при виробництві гофропродукції та

відповідає всід вимогам ГОСТ 7377-85 . 2. Папір для гофрування

(флютінг): - марки Б-1 та Б-2 (ГОСТ 7377-85) плотністю 125 та 112

г/м2. Папір для гофрування не сертифікован, так як використовується

підприємством для власних потреб при виробництві гофропродукції та

відповідає всід вимогам ГОСТ 7377-85 3. Гофротара. Виробляється

більше ніж 600 типорозмірів гофропродукції: тари картонної

транспортної, двох-, трьох-, п'ятишарової, таких як: - гофроящики -

комплектующі для гофроящиків (деталі решіток, прокладки, вкладиши).

4. Товарний гофрокартон. Продукція виробляється з бурим, хмарним та

білим покровним шаром, якісні показники якого відповідають маркам

П-33, П-32, П-31, Т-25, Т-24, Т-23, Т-22, Т-21, КГ-3 та КГ-2 у

відповідності до ГОСТ 7376-89.

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та

надання послуг - Ведеться постійний пошук оптимальних варіантів по

використанню складу сировини й переліку хімікатів, необхідних для

виробництва гофропродукції, з метою подальшого зниження витрат на

виробництво. Розроблено нові композиції сировини із застосуванням

більше легкої і якісної сировини власного виробництва. Всі ці

нововведення знижують собівартість і роблять продукцію нашого

комбінату привабливою й конкурентоздатною на ринку.

залежність від сезонних змін - Основні споживачі тари - підприємства

харчової, молочної, лікеро-горілчаної, рибної, легкої промисловості,

машинобудування та металообробки. В залежності від сезону змінюються

марки та обсяги продукції, які замовляють підприємства харчової

промисловості.



про основні ринки збуту та основних клієнтів - Ринки збуту

розташовані у наступних областях: 1. Миколаївська; 2. Одеська; 3.

Дніпропетровська 4 . Київська 5. Вінницька 6. Харківська, 7.

Донецька, 8. АРКрим. Основним замовником продукції ПАТ "ІЦКК" є ТОВ

"Основа Папір". Мають місто поставки продукції до Молдови та Румунії.

основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення

ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків

збуту - Потенційні зовнішні загрози: - вихід на ринок закордонних

конкурентів з більш низькими витратами; - зміна потреб та вимог

споживачів; - запровадження конкурентами більш дешевих технологій; -

запровадження конкурентами нового та модернізованого продукту -

неузгодженість вимог діючого законодавства. Крім гофротари споживачі

можуть використовувати для упаковки продукції пластмасову тару,

поліетиленові пакети, а також стрейч-плівку. 

У стратегії роботи технічної служби комбінату по утриманню та

розширенню ринку збуту гофропродукції існують два напрямки: -

підвищення якості флютінга (паперу) й лайнера (картону) та гофротари

шляхом оновлення застарілого обладнання та запровадження нових

технологій; - зниження собівартості продукції. Колектив працює над

питаннями зниження ваги 1 метру квадратного картону та паперу,

запроваджують заходи по зниженню виробничих витрат. В цеху гофротари

запроваджено пакетування продукції. Планування технічного

переоснащення на початковому етапі призведе до зросту витрат

виробництва, зменшенню розмірів прибутку. В той же час обсяг

продукції буде зростати та покращується якість.

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; -

Планування випуску готової продукції здійснюється у відповідності з

обсягами продаж та цінами на ринку. Вартість гофропродукції

складається на підставі конкурентоспроможних цін на кожний вид

продукції. Використовувається інформація про особливості стану

розвитку галузі виробництва целюлозно-паперової промисловості, до

яких  належить "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" (ПАТ

"ІЦКК").

про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Основним

видом сировини для виробництва продукції ПАТ "ІЦКК" є макулатура.

Останнім часом на ринку України існує надмірна кількість даної

сировини, у зв'язку з цим ціна на неї у 2011 році значно знизилася.

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку  - ПАТ   "Ізмаїльський

целюлозно-картонний   комбінат"    (ПАТ   "ІЦКК")   належить   до

підприємств целюлозно-паперової промисловості. Більша кількість

підприємств сьогодні знаходиться в скрутному становищі. Не є винятком

ПАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат".

 Комбінат спеціалізується на виробництві тари картонной транспортной

та гофрокартон листового.

Тара з гофрокартону реалізується як правило на території України.

Мають місце поставки продукції до Молдавії, Румунії.

З приводу ринкових відносин змінюються  вимоги до упаковки, яка



визначає конкурентоспроможність товару. Тому змінилась структура

замовлень щодо властивостей гофрокартон.

інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції

(послуг) емітента - Великі виробники (Рубежанський КТК, Обухівський

КБК, Жидачівський ЦБК,) займають кожний свою нішу на ринку й, тому,

ступінь суперництва між ними не найвища. Інші виробники - це невеликі

підприємства, яким важко конкурувати з великими й вони виживають

тільки за рахунок більше інтенсивного маркетингу. Для "Ізмаїльського

ЦКК", з погляду конкуренції, ситуація на ринку складається

неоднозначно. 

перспективні плани розвитку емітента - Підвищення

конкурентоздатності підприємства: - посилення маркетингових служб; -

наближення сервісу до споживача; - охоплення перспективних регіонів

України; - розвиток дилерської мережі; - посилення транспортних служб

і здійснення доставки своєї продукції. Керівництво підприємства увесь

час перебуває перед необхідністю вибору. Воно повинне здійснювати

вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в області

кредитної й інвестиційної політики й багато інше. 

кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів,

що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання; -

Основними видами сировини, більше 10 відсотків в загальному об'ємі

постачання, для комбінату є макулатура, енергоносії. Постачальниками

яких є - "ЮГ Газ" (газ), Підприємство Електричних Мереж, м. Ізмаїл

(електроенергія), КОМПАНИЯ АВТОДОК ТРЕЙД ТОВ та  "Вторма-Юг"

(макулатура). 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її

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

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

 ВІДЧУЖЕННЯ

 

НАЙМЕНУВАННЯ ОБ*ЕКТУ      ВАРТІСТЬ

 

Будівля гуртожитку      611571,69

Гофроагрегат              1108260,00

Основні засоби бази 

відпочинку                   599740,00

Обладнання для очищення 

макулатурної маси           565087,67

ВСЬОГО                       2884659,36

ПРИДБАННЯ

Автоматична пакувальна лінія для гофровиробництва.SIGNODE 1788630,6

7

Обладнання Flexo 160/SPO 160 Vision\in 12060609,93 

Млин ST-660 в ком-ті з електродвигуном 383166,67

Сортувальниця СНС-05-50 з електродвигуном 245000,00

Компресор ROLLAIR RLR75VT  -     2 од. 402548,12



Автопогрузчик  модель 62-8FD15 FV3000 -   3 од. 394500,34

Сепаратор VTD-40 с з ел.двигуном 536828,68

Сепаратор PSN-30 з електродвигуном 488845,65

Грейфер MPD 06-100 183470,68

Лінія переробки відходів з відпресуваням у кіпи 750000,00

Сплінтерна установка для пожаротушіння 829166,67

Турбокомпресор возд. ТВ-80-1,6М-01 .- 3 од. 400000,05

Сепаратор VSV в комплекті з ситом 948362,99

Центробіжні насоси- 5 од. 396104,00

Інше 1017042,00

 

ВСЬОГО 20824276,45

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби утримуються з метою використання їх у процесі  надання

послуг та для здавання їх в оренду іншим  особам, а також для

здійснення адміністративних. Очікуваний строк корисного використання

(експлуатації) необоротних активів більше одного року. Необорні

активі на підприємстві представлені основними засобами виробничого

призначення. В бухгалтерському обліку і звітності інформація про

основні засоби та інші  необоротні активи  розкрита у відповідності з

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Облік операцій пов'язаннях з орендою основних засобів відповідають

вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналітичний облік основних

засобів та інших необоротних матеріальних   активів ведеться за їх

групами та  окремими об'єктами. Синтетичний облік основних засобів

ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" у журналі ордері № 4.

Необоротні активи відображаються в бухгалтерському обліку за

первісною і переоціненою вартістю. 

    Інвентаризація  основних засобів здійснювалася на підставі наказу

голови правління  "Про інвентаризацію активів та зобов'язань".

            Інвентаризація  основних засобів здійснювалася на

підставі наказу голови правління  "Про інвентаризацію активів та

зобов'язань".

    Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося протягом

терміну їх корисного використання. Згідно з обліковою політикою

підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації

передбачені податковим законодавством. 

   Всі основні засоби власні, обмеження щодо викорстання відсутні.

Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента. м.Ізмаїл,

вул..Нахімова,300

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, 

інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів,

суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування,



прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване

зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні

ДОВІДКА

про вартість ОЗ в розрізі груп

№ групи         Первісна вартість     Залишкова вартість

 

3                24014638,46            9898847,86

4                72852839,36 35757936,52

5                958085,99              74961,21

6                2899034,95 322424,63

11                10350,00 6215,00

ВСЬОГО           100734948,76 46060385,22

Всі об'єкти основних засобів являються власними та значаться на

балансі підприємства.

Місцезнаходження ОЗ - територія комбінату.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання

Назва обладнення Потужність             Ступінь використання

обладнення,%

   КДМ , тонн                 36000                      80,2

   Гофроагрегат, т.м2 60000                      85,0

   Транслайн-1228, т.м2         16800                      58,5

   Емба -240, т.м2             12400                      56,9

   Супермінілайн-718, т.м2     15000                      59,6

   Бобст 160-Vision, т.м2     14400 97,2

Всі основні засоби власні, обмеження щодо використання відсутні.

Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента. м. Ізмаїл,

вул.Нахімова,300

описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні

активів підприємства - відсутні

інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів,

суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування,

прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване

зростання виробничих потужностей після її завершення - немає

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від

законодавчих або економічних обмежень

Зміни вартості сировини, химикатів та енергоносіїв спричиняє для

підприємства значні збитки.

ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - На

діяльність емітента справляє значний вплив швидка зміна податкового

законодавства. Також відсутня державна підтримка галузі

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій

за порушення законодавства

Наименование ВСЕГО, грн.



ПЭС-за несвоевр.плату и сверхлимит 116,60

ФССТВП (проверка) 96,39

ФССНВ (проверка) 1210,26

Налог на доходы физ.лиц 990,00

Налог на прибыль 4142,00

Штраф за наруш.расчетов по ВЭД 5317,00

НДС 1971645,62

Укртелеком 78,89

Сбор за загр.окр.среды 2812,53

ИТОГО 1986409,29

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками

фахівців емітента

Підприємство  діє на підставі самофінансування. Державних дотацій

протягом 2011 р. не отримувало. Політика керівництва щодо залучення

грошових коштів та інвестицій протягом останніх років не змінювалась.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих

договорів

Відсутні

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Щолдо перспектив розвитку керiвництво планує запровадити виконання

бiзнес-плану.

Основнi вимоги якого стосуються в першу чергу змiн у органiзацiї

роботи. Прикладом

такої структури важаються Японськi целюлозно-картоннi комбiнати де

час перебування

сировини та готовї продукцiї на складах розраховано по хвилинам. Це

стає можливим

за рахунок оптимiзацiї транспортних перевезень та георгафiчного

розташування

маршрутiв. Надалi комбiнат почне виробляти тару з пластикових

матерiалiв. Новий

дизайн надасть можливiсть збiльшити мiцнiсть упаковки та її

привабливiсть. Для цього

керiвництво розробляє новi маркетинговi заходи для просування товару

на закордонних

ринках.

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

та розробку за звітний рік

Через відсутність фінансування, витрати на розробку та дослідження

відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Справа № 2а-11693/10/1570 Позов ВАТ "ІЦКК" до Ізмаїльської ОДПІ "Про

скасування податкового повідомлення-рішення", сума 4807519,50 грн.



Постановою Одеського окружного адмін. суду позов ПАТ "ІЦКК"

задоволений, податкове повідомлення-рішення скасовано на суму

4807519,50 грн.

Справа № 2а-11818/10/1570. Позов ВАТ "ІЦКК" до Ізмаїльської ОДПІ "Про

скасування податкового повідомлення-рішення", сума  722134,5 грн. та

171936,78 грн. Постановою Одеського окружного  адмін. суда, дії ОДПІ

визнані незаконними,  податкове повідомлення-рішення скасовано.

Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 25.01.12

р., постанова Одеського окружного  адмін. суду залишена без змін, а

апеляційна скарга ІОДПІ - без задоволення.

Справа № 2а/1570/5230/2011 Позов ПАТ "ІЦКК" до Ізмаїльської ОДПІ "Про

скасування податкового повідомлення", сума - 426667 грн. (основний

платіж) та 106667 грн. (штраф).Знаходиться на розгляді в Одеському

окружному адмін. суді. Рішення по справі ще не прийнято.

Справа №  2а/1570/10654/2011 Позов ПАТ "ІЦКК" до Ізмаїльської ОДПІ

"Про скасування податкового повідомлення-рішення", сума  818106 грн.

Знаходиться на розгляді в Одеському окружному адмін. суді. Рішення по

справі ще не прийнято.

Інша інформацію, 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

Вiдключення струму в електромережi сприяє погiршенню стана обладнання

iнфра-

структури комбiната.



3.8. Інформація про органи управління емітента

Управлiння товариством здiйснюють:  - вищий орган товариства - загальнi збори

акцiонерiв товариства;

- наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних

засобів

Власні основні засоби

(тис.грн.)

Орендовані основні засоби

(тис.грн.)

Основні засоби, всього

(тис.грн.)

на початок

періоду

на кінець

періоду

на початок

періоду

на кінець

періоду

на початок

періоду

на кінець

періоду

   48393.0001.Виробничого призначення    46060.000        0.000        0.000    48393.000    46060.000

    9924.000- будівлі та споруди     9899.000        0.000        0.000     9924.000     9899.000

   38015.000- машини та обладнання    35924.000        0.000        0.000    38015.000    35924.000

      65.000- транспортні засоби       75.000        0.000        0.000       65.000       75.000

     389.000- інші      162.000        0.000        0.000      389.000      162.000

       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

   48393.000Усього    46060.000        0.000        0.000    48393.000    46060.000

Пояснення : Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi.

Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента. Термін використання -

безстроковий. Обмеження на використання відсутні. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становила 98879 тис. грн.,

знос становив 50486 тис. грн., що означає, що основнi засоби були на початок

року зношенi на 51,06%. 

На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв становила 100735 тис. грн.,

знос - 54675 тис. грн., процент зносу становив 54,28%. 

    Протягом року що перевіряється підприємством понесені  витрати  у сумі

2421 тис.  грн. на придбання основних засобів. Придбані основні засоби на

підставі Актів приймання-передачі прийняти у експлуатацію.

    Об'єкти необоротних активів списувалися з балансу на загальну суму 565

тис. грн. по первісні вартості. При вибутті об'єктів основних засобів які

раніше були дооцінені сума індексації  цих об'єктів не включалася до складу

нерозподіленого прибутку. 

    За рахунок списання, зносу та придбання відбулися зміни. 

 

Всі об*єкти основних засобів являються власними та значаться на балансі

підприємства.

Місцезнаходження ОЗ - територія комбінату.

Всі основні засоби власні, обмеження щодо викорстання відсутні.

Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента. м.Ізмаїл, вул..Нахімова,300

ДОВІДКА

про вартість ОЗ в розрізі груп

№ групи             Первісна вартість Залишкова вартість

 

3                       24014638,46 9898847,86

4                       72852839,36 35757936,52

5                        958085,99 74961,21

6                       2899034,95 322424,63

11 10350,00 6215,00

ВСЬОГО                  100734948,76 46060385,22

Назва обладнення Потужність          Ступінь використання обладнення,%



   КДМ , тонн             36000                      80,2

   Гофроагрегат, т.м2     60000                     85,0

   Транслайн-1228, т.м2     16800                     58,5

   Емба -240, т.м2         12400                     56,9

   Супермінілайн-718, т.м2 15000 59,6

   Бобст 160-Vision, т.м2 14400 97,2

ДОВІДКА

про вартість ОЗ в розрізі груп

№ групи     Первісна вартість Знос Залишкова вартість Ступінь зносу

(%)

 

3 24014638,46 14115790,6 9898847,86         59

4            72852839,36 37094902,84 35757936,52         51

5             958085,99          883124,78 74961,21         92

6            2899034,95         2576610,32 322424,63         89

11              10350                4135     6215             40

ВСЬОГО 100734948,8           54674563,54 46060385,22  

   Згідно з Налоговим кодексом України ПАТ "ІЦКК" провело інвентаризацію

основних засобів станом на 01 квітня 2011 р., в результаті якої були визначені

терміни використання основних засобів пооб'єктно, що зафіксовано наказом по

підприємству за № 83/1 від 31.03.2011 р.  Всі основні засоби розміщуються на

території, яку орендує  ПАТ "ІЦКК" згідно договору. Зміни у вартості ОЗ

зумовлені проведенням ремонтів вже діючого обладнання та придбанням нового

обладнання, обмеження на використання майна емітента не має .



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні

папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

26.01.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій

27.01.2011

17.03.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента18.03.2011

18.03.2011 Спростування21.03.2011

17.03.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.03.2011



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці

йний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата

внесення до

реєстру

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

МIЛФОРТ ТРЕЙДIНГ ЛТД
(MELFORT TRADING LTD)

41018 Белiз д/н  д/н Белiз 60 Маркет
Сквер

30.07.2009 3408795 20.473687147211 3408795 0 0 0

Мiшель Партiсiпейшен Корп.
(MICHELLE
PARTICIPATION CORP)

349822 Британськi Вiрджинивi
острови д/н  Тортола Роуд
Таун Ватерпул Плаза, 2-й
поверх,  Вiкхемз Кей,1

30.07.2009 3408795 20.473687147211 3408795 0 0 0

ГАРЕЛIО ТРЕЙДIНГ ЛТД
(GARELIO TRADING LTD)

553305 Британськi Вiрджиновi
острови д/н  Тортола Роуд
Таун Ватерпул Плаза, 2-й
поверх, п.с. 873 Вiкхемз Кей,1

30.07.2009 3339481 20.057377820624 3339481 0 0 0

АФIНА IНВЕСТМЕНТС
ЛТД

27053 Белiз д/н  д/н Белiз Сiтi Мепп
Стрiт, 1

31.12.2011 3478109 20.889996473797 3478109 0 0 0

Карнелiя Iнвестментс ЛТД НЕ152064 Кiпр 3025  Кiпр 1 Limassol
Nafpliou Nafpliou? 15 1st
Floor? offise 102

31.12.2011 2705639 16.250436420874 2705639 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Усього 16340819 98.145185009717 16340819 0 0 0



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на
пред'явника

привілейо
вані

іменні

привілейо
в. на

пред'явн

Голова правління Кемарський Володимир

Львович

31.05.1996               1   0.00000600614               1               0               0               0КЕ 107000 28.02.1996

Ізмаїльським МВ

УМВС України в

Одеській області

          1          0        0        0Усього            1   0.00000600614



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного

паперу

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій (штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Доля у

статутному

капіталі,%

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Форма існування та

форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6

04.10.2006 24/15/1/11 Одеське територіальне

управління ДКЦПФР

Іменні прості Бездокументарна

Іменні

           0.25        16649639      4162409.75 100.000000

000000

UA 1501891006

Торгівля цінними паперами на біржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу або делістингу не було. Розміщення цінних паперів відбувається серед акціонерів

підприємства. Мета емісії - Збільшення залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного та соціального розвитку підприємства, а

також для збільшення статутного капіталу товариства. Дострокового погашення не було. Рішенням загальних зборів акціонерів від 17.03.2011 року було прийнято

рішення про дематеріалізацію  випуску акцій у зв"язку з чим була проведена зміна Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) від 26.04.2011 року №

24/15/1/11. 

Свідоцтво № 15/15/1/06 від 04.10.2006 року видане Одеським теруправлінням ДКЦПФР, анульоване. 

Опис



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 107000 28.02.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Кемарський Володимир Львович

6.1.1. Посада Голова правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 40

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК" В.о. голови правління

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:обеспечивает высокоприбыльную деятельность ОАО,исполняет

решения Наблюдательного совета,Организовывает выполнение производственных программ;создает для

работников нормальные, безопасные условия для работы

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання на загальних зборах акціонерів не проводилося.

згідно Протоколу засідання наглядової ради ПАТ "ІЦКК" від 10.11.2011 року, було прийнято рішення

відстранити від здійснення повноважень Голову правління з 10 листопада 2011 року за власним бажанням.  

Голова правління до 10 листопада 2011 року ПАТ „ІЦКК” м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300 до 10 лист

Перелік попередніх посад:

В.о.голови правління ВАТ"ІЦКК"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 623883 04.04.1997 Центрально-мiським РВ УМВС України в м. Горловка

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Зеленова Iнга Анатолiївна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

бухгалтер фінансового відділу ВАТ „ІЦКК”

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Обеспечивает ведение бухгалтерского

учета, придерживаясь единых методологических принципов, установленных Законом  Украины «О

бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Организовывает работу бухгалтерской службы,

контроль над соотношением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Головний бухгалтер ПАТ „ІЦКК” м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

бухгалтер фінансового відділу ВАТ „ІЦКК”



Наказом № 25 ВАТ «Ізмаїльський ЦКК» від 10.02.2010 р. призначено на посаду головного бухгалтера Зеленову

І.А.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 537592 20.08.1997 Жидачівським МВ УМВС України в Львівській

області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Дубик Ігор Михайлович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1962

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК" Головний інженер.

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:

Осуществлять руководство всеми техническими службами комбината. Определять техническую политику,

перспективы развития предприятия. Организовывать работу по улучшению ассортимента, совершенствованию и

обновлению выпускаемой продукции

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не проводилося. 

Технічний директор ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Головний інженер ВАТ"ІЦКК"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 049743 22.04.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Чебан Федір Михайлович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1967

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК", Фінансовий директор.

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.    Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:  разрабатывает финансовую политику предприятия; организовывает

финансовое планирование и составление бизнес-плана предприятия;организовывает составление финансовых

отчётов;

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не проводилося. 

Заступник голови правління ПАТ "ІЦКК" з фінансово-комерційних питань м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Фінансовий директор ВАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300



Головний бухгалтер ВАТ"ІЦКК"

Акціями товариства не володіє.  

згідно Протоколу засідання наглядової ради ПАТ "ІЦКК" від 10.11.2011 року, було прийнято рішення обрати

тимчасово виконуючим обов"язки Голови правління  Товариства з 11 листопада 2011 року.  

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 482393 14.06.2000 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Копанєв Валерій Олександрович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1939

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 49

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК", Заступник директора з виробництва

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Руководит работой по оперативному

регулированию хода производства, по обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с

производственными заданиями. Осуществляет руководство разработкой производственных заданий и

календарных графиков выпуска продукции    Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у

натуральній формі.  

Переобрання не було. 

Заст. директора з  виробництва ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Начальник ПВО ВАТ"ІЦКК"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 478948 17.12.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Діордієва Євгенія Георгіївна

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 40

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК", Зам. начальника гофрокартонної цеху

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Осуществляет руководство

производственно-хозяйственной деятельностью цеха. Обеспечивает выполнение заданий по выпускаемой цехом

продукции. Осуществляет контроль за организацией и производством работ по перевозке, складированию и

своевременной отгрузке готовой продукции согласно наряд заказов коммерческого отдела.

 Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не було. 



 Начальник цеху гофрокартонної тари ПАТ „ІЦКК” м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Зам. начальника гофрокартонної цеху ВАТ „ІЦКК”

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 063492 16.01.1996 Марганецьким МВ УМВС України в

Дніпропетровський області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Харченко Вячеслав Володимирович

6.1.1. Посада Голова ревізйної комісії

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

керівник департаменту бюджетування картонно-паперових підприємств і

закордонних проектів КБ «ПриватБанк"

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.    Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Доповідає

на загальних зборах або Наглядовій Раді про результати проведених Ревізійною комісією превірок. Складає

висновок по річних звітах та балансах.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє. 

Перелік попередніх посад:

керівник департаменту бюджетування картонно-паперових підприємств і закордонних проектів КБ

"ПриватБанк"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 275391 30.01.2001 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській

обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Плетенець Олексій Сергійович

6.1.1. Посада Член спостережної ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1972

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ЖЦПК", Член спостережної ради

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.   Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Приймає активну участь у діяльності спостережної ради, надає

роз'яснення акціонерам та співробітникам товариства стосовно питань, пов'язанних з діяльностю ради і

товариства в цілому.

Перелік попередніх посад:



немає інформації 

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 305688 12.08.1999 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Єршова Світлана Вікторівна

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1964

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

Нач. ВЕЦП ВАТ „ІЦКК”

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Осуществляет     руководство     работой

экономического     планирования     на     комбинате, направленного   на   организацию   рациональной

хозяйственной   деятельности,   выявление   и использование    резервов    производства    с    целью    достижения

наиболее    экономичной эффективности. Руководит составлением планов комбината, согласовывает все его

разделы, принимает участие в разработке комплексного плана социально-экономического развития.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не було. 

Головний економіст ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Нач. ВЕЦП ВАТ „ІЦКК”

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 994751 14.09.2000 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС

України

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Загорулько Андрій Олександрович

6.1.1. Посада Голова спостережної ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1971

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

Провідний юрисконсульт

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Здійснення контролю за виконанням правлінням рішень загальних

зборів та спостережної ради, визначення та затвердження основних напрямків товариства, планів його розвітку і

звітів про їх виконання.



Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє. 

                                                                                                                                                                                             Перелік

попередніх посад:

Слідчий,

адміністратор,

провідний юрисконсульт

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 010166 28.04.1998 Болградським РВ ДМУ УМВС України в Одеській

області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Станєв Микола Іванович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

Помощник прокурора Ізмаїльського району

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:

обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его интересов, осуществляет

правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений договоров, а также участвует в подготовке этих

документов,представляет интересы ОАО в судах.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не бкло. 

Начальник юр.відділу ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Помощник прокурора Ізмаїльського району

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 135817 03.06.2003 Самарським РВ ДМУ УМВС України в

Дніпропетровській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Груша Дмитро Богданович

6.1.1. Посада Член спостережної ради



6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ДПІ в Самарському районі м. Дніпропетровська старший

держподатревізор-інспектор,

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Приймає активну участь у діяльності спостережної ради, надає

роз'яснення акціонерам та співробітникам товариства стосовно питань, пов'язанних з діяльностю ради і

товариства в цілому. 

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє.    

                                                                                                                                                                                              Перелік

попередніх посад:

ДПІ в Самарському районі м. Дніпропетровська старший держподатревізор-інспектор, 

ДПАУ в Дніпропетровській обл. старший держподатінспектор



Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО - КАРТОННИЙ

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ, ПАПЕРОВОЇ ТА КАРТОННОЇ ТАРИ

За ЄДРПОУ 00278818

За КОАТУУ 5110600000

За CПОДУ          0
За КОПФГ 233

За КВЕД 21.21.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних

активів

Код

рядка

Залишок на початок року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Надійшло за

рік

Переоцінка (дооцінка +,

уцінка -)

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

Вибуло за рік

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Нараховано

амортизації

за рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Інші зміни за рік

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування

природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни

призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової

власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними

права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 97 97 -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 97 97

Разом
080 97 97 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 97 97

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код

рядка

Залишок на

початок року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

Надійшл

о за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка

-)

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,

щодо яких існує обмеження права

власності (081) --

вартість оформлених у заставу

нематеріальних активів (082) --

вартість створених підприємством

нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,

отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних

активів, щодо яких існує обмеження права

власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

8 9

Нарахова

но

амортиза

ції за рік

10

Втрати

від

зменшен

ня

кориснос

ті

11

Інші зміни за рік

первісної

(переоцін

еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

14 15

одержані за

фінансовою

орендою

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

16 17

передані в

оперативну оренду

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Капітальні витрати на

поліпшення земель
110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та

передавальні пристрої
120 23691 13767 324 -- -- -- -- 349 -- -- --

Машини та обладнання 130 71343 33329 2069 -- -- 565 414 4175 -- 1484 1317

Транспортні засоби 140 936 871 22 -- -- -- -- 12 -- -- --

Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)
150 2905 2518 -- -- -- -- -- 64 -- -1484 -1317

Тварини
160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні засоби 180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Бібліотечні фонди 190 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Малоцінні необоротні

матеріальні активи
200 2 1 6 -- -- -- -- 3 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)

споруди
210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

24015 14116 -- -- -- --

74331 38407 -- -- -- --

958 883 -- -- -- --

1421 1265 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

2 -- -- -- -- --

8 4 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні

активи
250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 98879 50486 2421 -- -- 565 414 4603 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

100735 54675 -- -- -- --

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) --

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 512

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 1659

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) --

(267) --

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 -- --

Придбання (виготовлення) основних засобів

290 2945 9654

4

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів 300 -- -- А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів

310 -- --

Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів
320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у

статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 2945 9654

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- -- --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестиціх відображені:

(421) --за собівартістю

(422) --за справедливою вартістю

(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції

відображені:

(424) --за собівартістю

(425) --за справедливою вартістю

(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна

оренда активів 440 38 --

4

Операційна курсова різниця 450 126 166

Найменування показника Код

рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 400 295

Штрафи, пені, неустойки 470 -- 1986

Утримання об'єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 4618 4824

у тому числі відрахування до резерву сумнівних

боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х --

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових

інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 2 --

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х --

Інші доходи і витрати 630 416 156

1 2 3

Каса 640 --

Найменування показника Код

рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 220

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 220

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

(691) --яких обмежено

(341) --

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --

контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код

рядка

Залишок на

початок

року

Збільшення за звітний

рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано

(створено)

додаткові

відрахуванн

я

Використов

ано у

звітному

році

Сторновано

невикорист

ану суму у

звітному

році

Сума

очікуваного

відшкодува

ння витрат

іншою

стороною,

що

врахована

Залишок на

кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення  наступних витрат на додаткове

пенсійне забеспечення
720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

гарантийних зобов'язань
730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на

реструктуризацію
740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 -- -- -- -- -- -- --

Разом
780 -- -- -- -- -- -- --

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції --

основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення

чистої

вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 3796 -- --

Найменування показника

Код

рядка

Всього на

кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги
940 28215 27639 --

6

576

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі

вироби
810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 492 -- --

Паливо 820 226 -- --

Тара і тарні матеріали 830 373 -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 2880 -- --

Незавершене виробництво 890 6594 -- --

Готова продукція 900 4041 -- --

Товари 910 4335 -- --

Разом 920 22737 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю

реалізації (921) --

переданих у переробку (922) --

оформлених у заставу (923) --

переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий

рахунок 02) (925) --

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 13591 9338 -- 4253

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код

рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не

прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980 --

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 --

Найменування показника Код

рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними

контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код

рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 14

Найменування показника Код

рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 4603

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 --

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 --

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 14

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 14

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 --

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього
1310 --

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 --

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 --

з них машин та обладнання
1313 --

придбання (створення) нематеріальних активів
1314 --

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів
Код

рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --

- усього

в тому числі

4

накопич

ена

амортиза

ція

--

5

надійшло

за рік

--

залишок на початок

року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна

вартість

--

7

накопич

ена

амортиза

ція

--

вибуло за рік

8

нараховано

амортизації

за рік

--

9

втрати від

зменшення

корисності

--

10

вигоди

від

відновле

ння

кориснос

ті

--

первісна

вартість

--

накопиче

на

амортизац

ія

--

залишок на кінець

року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок

на

початок

року

--

14

надійшло

за рік

--

15

зміни

вартості

за рік

--

16

вибуло за

рік

--

17

залишок

на кінець

року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних

перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка

дохід

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --

- усього

в тому числі

4

витрати

5

Вартість

первісного

ивзнання

Результат від первісного

визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати

пов'язані з

біологічними

перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації

Собівартість

реалізації
реалізації

первісного

визнання та

реалізації

Фінансовий результат

(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні

активи - разом

В.О. Голови правління Чебан Федiр Михайлович

Головний бухгалтер Зеленова Iнга Анатолiївна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Iзмаїльський целюлозно - картонний

комбінат"

Територія______________________________________________________________ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної

Одиниця виміру: тис. грн.

00278818

5110600000

233

21.21.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010       166602       158903

          Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015     --     --

Покупців і замовників авансів 020     --     --

Повернення авансів 030         1446        27586

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035            2            4

Бюджету податку на додану вартість 040     --     --

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --

Отримання субсидій, дотацій 050     --     --

Цільового фінансування 060     --     --

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --

Інші надходження 080          304        31044

090       131525       162160

          Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095         4616         9222

Повернення авансів 100     --         2000

Працівникам 105        13907        11830

Витрат на відрядження 110     --          164

Зобов'язань з податку на додану вартість 115         6101         1534

Зобов'язань з податку на прибуток 120          190          135

Відрахувань на соціальні заходи 125         7540         5621

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         4172         2320

Цільових внесків 140     --     --

Інші витрачання 145          213        33283

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150           90       -10732

Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170           90       -10732

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --

Реалізація:

          фінансових інвестицій

          необоротних активів 190     --     --

          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --

Інші надходження 230     --     --

210     --     --

Отримані:

          відсотки

          необоротних активів 250          395         6385

          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --

Придбання:

          фінансових інвестицій

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4

Інші платежі 270     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280         -395        -6385

Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300         -395        -6385

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --        30332

Інші надходження 330     --     --

Погашення позик 340     --        12728

Сплачені дивіденди 350     --     --

Інші платежі 360     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370     --        17604

Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390     --        17604

Чистий рух коштів за звітний період 400         -305          487

Залишок коштів на початок року 410          525           38

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --

Залишок коштів на кінець року 430          220          525

В.О. Голови правління __________ Чебан Федір Михайлович

Головний бухгалтер __________ Зеленова Iнга Анатоліївна



Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Iзмаїльський целюлозно - картонний комбiнат"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00278818

68600  Одеська область Iзмаїльский район м. Iзмаїл вул. Нахiмова, 300

Публічне акціонерне товариство

В.О. Голови правлiння Чебан Федiр Михайлович

09.04.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента (04841) 2-53-14 (04841) 2-57-56

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення

розміщено на сторінці
www.ckk.com.ua   .  .

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

19.04.2012

Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у  Вiдомостi ДКЦПФР   .  .

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента info@ckk.izmail.com.ua



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно - картонний

комбінат"

Територія______________________________________________________________ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної

Одиниця виміру: тис. грн.

00278818

5110600000

         0

233

21.21.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Залишок на

початок року 010         4162     --

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатко-

вий

вкладений

капітал

Інший

додатко-

вий капітал

5 6

    --        10714

7 8

        6090       -10525

Резервний

капітал

Нерозподіле

ний

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

9 10

    --     --

Разом

11

       10441

Коригування: Зміна

облікової політики
020

Виправлення

помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований

залишок на початок

року
050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

        4162     --     --        10714         6090       -10525     --     --        10441

Переоцінка активів:

Дооцінка основних

засобів
060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних

засобів
070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

незавершеного

будівництва
080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка

незавершеного

будівництва
090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

нематеріальних

активів
100

Уцінка

нематеріальних

активів
110

120

Чистий прибуток

(збиток) за звітний

період
130

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)
140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --         2593     --     --         2593

2012 01 01

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спрямування

прибутку до

статутного капіталу
150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до

Резервного капіталу
160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:

Внески до капіталу
180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення

заборгованості з

капіталу
190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення

капіталу: Викуп

акцій (часток)
210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж

викуплених акцій

(часток)
220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання

викуплених акцій

(часток)
230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в

капіталі
240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення

номінальної

вартості акцій
250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в

капіталі: Списання

невідшкодованих

збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно

отримані активи
270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в

капіталі 290     --     --     --     --     --         2593     --     --         2593

Залишок на кінець

року
300         4162     --     --        10714         6090        -7932     --     --        13034

Зеленова Інга Анатоліївна_______Головний бухгалтер

Чебан Федір Михайлович_______В.О. Голови правління

д\н



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складає  563 працiвникiв.

Середня численнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiцниством  - 5 працiвник     

Середня численнiсть працiвникiв, якi працюють не повний робочий день, тиждень -

вiдсутнi

Середня численнiсть позаштатних працiвникiв - вiдсутнi

факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення: вiдносно

попереднього року - вiдбулося збiльшення  з 14247,2 тис.грн. у 2010 р. до 17386,9

тис.грн. у 2011 р., за рахунок росту мiнiмальнiй зарплатнi. 

Фонд оплати працi складає 17386,9 тис.   грн.

Кадрова полiтика пiдприємства: iснує положення про професiйну освiту на ПАТ "IЦКК".  

У рамках стратегiї розвитку персоналу реалiзуються програми пiдвищення квалiфiкацiї й

проведення тренiнгiв, спрямованих на пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв. Велика

увага придiляється пiдбору й навчанню персоналу. На Пiдприємствi створена рада з роботи

з молодими фахiвцями. На основi тарифної системи оплати працi було розроблено й

затверджено Положення про систему оплати й стимулювання працi працiвникiв, що дозволяє

здiйснювати диференцiйований пiдхiд в оплатi працi рiзних груп працiвникiв залежно вiд

складностi виконуваних завдань, умов працi, а також територiального розташування. Крiм

цього, за рiшенням керiвництва Пiдприємства виплачуються грошовi премiї. затверджено

вiдповiднi положення про оплату тимчасової непрацездатностi, про матерiальну допомогу з

нагоди народження дитини, смертi близьких родичiв.



4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Найменування юридичної особи засновника та/або

учасникa

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Код за

ЄДРПОУ

засновника

та/або

учасника

Місцезнаходження

Держкомiтет з матерiальних  ресурсiв  України д/н Україна д/н Одеська область д/н д/н д/н 100.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

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

  0.000000000000

Усього   100.000000000000



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  98.498900000000

Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв 

 (перелiк питань, що виносяться на голосування):

 1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних

зборiв акцiонерiв.

Зауважень з пропозицiї вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за

2009 рiк.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 

 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 рiк.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 

 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2009 рiк.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 

 5. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за

2009 рiк.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 7. Про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства

"Iзмаїльський целюлозно-картонний комбiнат" на Публiчне акцiонерне товариство "Iзмаїльський

целюлозно-картонний комбiнат".

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято Рiшення прийнято

бiльшiстю голосiв. . 

 8. Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску

акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя

випуску).

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 

 9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 10. Вiдмiна дiючих та затвердження нових Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв

управлiння Товариства.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято Рiшення прийнято

бiльшiстю голосiв.  

 11. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.

Питання порядку денного знято з розгляду. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 12. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 13. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 14. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, затвердження

умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 15. Про обрання зберiгача, у якого Товариством будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах

власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних

паперах власникам акцiй Товариства.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 16. Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства,

визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здiйснення операцiй

за особовими рахунками номiнальних утримувачiв.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 

 17. Про встановлення порядку вилучення сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що

дематерiалiзувався.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 

 18. Визначення способу персонального повiдомлення про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю

випуску акцiй Товариства акцiонерiв Товариства, фондових бiрж (в разi необхiдностi) та

номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що

Дата проведення 17.03.2011

Чергові Позачергові

X



дематерiалiзується.

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 

 19. Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної

форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй).

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за

корист. коштами

(% річних)

Непогашена

частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник

нення

Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X

Зобов'язання за цінними паперами X       30498.00X X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

д/н   0.000           0.00д/н д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним

випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

За векселями (всього) X       30498.00X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними

цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за

кожним видом):

X           0.00X X

д/н   0.000           0.00д/н д/н

Податкові зобов'язання X         897.00X X

Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X

Інші зобов'язання X       77092.00X X

Усього зобов'язань X      108487.00X X

Опис: На кiнець 2011 року кредити вiдсутнi.
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