
Звiт про управлiння

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Полiграфiчне пiдприсмство
. <<Фолiо Плюс>> за 2020 piK

Опис дiяльностi та стратегii дiловоi активностi

ТОВ <Полiграфiчного пiдприемства <Фолiо Плюс> - сучасне пiдприсмство,
Що iвипускае продукцiю наЙширшого спектра - вiд рiзного виду етикеток до
картонно1 та премlttльно1 упаковки, сувонlрно1 та рекJIамноl продукцll.
Технологiчнi можливостi та виробничi потужностi дозволяють випускати
продукцiю, що вiдповiдае найвищим стандартам якостi. OcHoBHi споживачi -
крупнi вiтчизнянi й закордоннi пiдприемства харчовоi та алкогольноi
промисловостi, пивоварнi компанii.

Одним iз прiоритетних напрямiв дiяльностi пiдприемства е виробництво
(сухих> етикеток для скJIяних i ПЕТ-пляшок, у тому числi для швидкiсних лiнiй
розливу. Вiдшлiфованi роками технологiТ з мiнiмальними допусками вiдхилень
iзастосування тiльки сертифiкованих европейських матерiалiв дають змогу
випускати продукцiю, що вiдповiдас найвищим вимогам якостi.

Технологii, що використовуються пiд час виробництва самокJIейних етикеток,
даЮть змогу досягти максим€uIьно вирtlзних ефектiв.

Багато торговельних марок скористалися досвiдом i власними розробками
компанiТ при виведеннi нових продуктiв на ринок., Бiзнес-стратегiя ТОВ <Полiграфiчного пiдприемства <Фолiо Плюс>
Грунтусться на активному облiку сьогочасних умов, в рамках яких працюс
пiдприсмство, в усвiдомленнi завдань, якi стоять перед ним, що сrrрияе
виникненню рiзноманiтних проектiв розвитку, якi, у свою чергу, зумовлюють вибiр
такого BapiaHTy стратегii розвитку, якиiт забезпечить стабiльнiсть пiдприемства та
високi економiчнi результати.

Важливою скJIадовою потенцiалу ТОВ <ПП <Фолiо Плюс> е наявнiсть його
конкурентних переваг: iнновацiй, iнтелектуаJIьного росурсу, ринкового ресурсу
продукту, нематерiальних активiв (патентiв, лiцензiй, розробок, розробка
технологiй).

Бiзнес-стратегiя пiдприемства першочергово побудована на спiвпрацi. I_{e

промiжний пiдхiд, коли ptвoм з плановими органами керiвник використовуе
допОмогу майбутнiх кJIючових виконавцiв. На цiй ocHoBi сформульована стратегiя,
збалансовану за змiстом, тер,ц4iном i взаемодiею виконавцiв. Але при цьому
директор € головним стратеГом, який, мае вирiшальний голос при аналiзi,
формуваннi альтернатив i визначеннi основних стратегiй. Щиректор - остання
iнстанцiя в прийнятгi стратегiчних рiшень.

Ознаки сили i слабкостi в конкурентнiй позицii пiдприемства
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Конкурентна стратегiя пiдприемства вкJIючае пiдходи до бiзнесу, якi
використовуються для зttлучення клiентiв, ведення конкурентноТ боротьби,
змiцнення cBoix позицiй на ринку i т.д.

Особливостi конкурентноi стратегiТ ТОВ (ПП <Фолiо Плюс> :

- Орiентацiя на весь полiграфiчний ринок - етикетка, fIакування, рекJIама
iнша друкована продукцiя

- Витрати виробництва riйжчi, нiж у KoHKypeHTiB
- Якiсний базовий продукт
- Постiйний пошук шляхiв зниження витрат без втрати якостi
- Впровадження нових якостей i характеристик при низьких витратах
- Розумнi цiни/добра якiсть
- Покращення якостi друку i застосування спецiальних ефектiв (наприклад,

тактильних ефектiв що досягаються мiкротисненням, комбiнацiсю

рiзноманiтних видiв лакування, гарячого тиснення фольгою

Стратегiя зовцiшнього розвитку пiдприсмства

При формуваннi стратегii зовнiшнього розвитку враховувався той чинник, що
полiграфiчна гаJIузь знаходиться на стадiТ життевого цикJIу - стагнацiя, що
призводить до iстотних змiн у конкурентному середовищi галузi. Але HaBiTb в

умовах рецесii етикетка грае важливу роль в ланцюry виробництва, поставки
та використаннi ToBapiB повсякденного попиту: продуктiв харчування, напоiв,
господарчих та медичних ToBapiB. Вона е важливим iHcTpyMeHToM для
передавання iнформацiI - вкJIючаючи данi про вагу товару, iнгредiенти,
iнформацiю для контролю та загальнi iнструкцiТ.

Падiння споживчого попи,:гу, економiчнi кризи, пандемiя Bipycy COVID-l9
породили гостру конкуренцlю на ринку.- Пiдприемства, у намаганнях пiдтримувати iснуючi темпи зростання

починають шукати HoBi способи переманювання клiснтiв у своiх
KoHKypeHTiB. Набули високого розповсюдження цiнова конкуренцiя,
зростання рекJIами через соцiальнi MeperKi i| iншi агресивнi методи
боротьби.



Замовники стають вередливiшими i вимагают додаткових вигод при
здiйсненнi повторних замовленнях

зниження темпiв зростання галузi в цiлому означас уповiльнення розвитку
основних виробничЙх потужностей. Пiдприемство стикаеться з

необхiднiстю розширення виробничого гtарку обладнання, щоб
задовольняти потреби замовникiв, якi змiнюються пiд впливом глобальних
свiтових вимог на ринках споживання кiнцевого продукту
Посилення мiжнародноi конкуренцii. Нацiональнi компанii, що ростуть або

намагаються утримати певний piBeHb дохiдностi розпочали пошук
можливостей збуту на зарубiжних ринках. ,Щеякi компанiя, що шукають
шляхи зниження витрат, переводять своi заводи у краiни з найбiльшим
piBHeM споживання абоу краiни з дешевою робочою силою.

Щефiцит ква.пiфiкованц+ кадрiв е одЕим iз факторiв, стримуючих розвиток
бiзнесу. Трендом ocTaHHix poKiB е постiйний зрiст попиту на досвiчений
(високоi квалiфiкацii) персонал та спiвробiтникiв робочих спецiальностей.

ТОВ <ПП <Фолiо Плюс) с юридичною особою, мас самостiйний баланс,
поточний та iншi рахунки в установах банкiв, печатку, бланки, фiрмовий знак зi
своiм найменуванням та iншi атрибути юридичних осiб.

Юридична адреса: 61099, м. XapKiB, вул.Лодзька, 7.

Контактний телефон - 057-39З-2I-9
Веб-сторiнка - https ://tbl ioplus. corn

Товариство засноване згiдно з рiшенням засновникiв (протокол Jф l вiд <15>

липня 1999 р.).
Згiдно зi Статутом ТОВ (ПП (ФОЛIО ПЛЮС>, зареестрованого приватним

HoTapiycoM Харкiвського мiського нотарiального округу Белiнською К.В. вiд
01.11.2018 JЮ4343, 4З55, 4356, 4З57 та затвердженого загаJIьними зборами
ТовРриства вiд 01 . 1 1 .2018 рокtlпротокол Ns 5.

Засновниками ТОВ (ПП (ФОШО ПЛЮС) е фiзичнi особи:
1. Громадянин Украiни: БАЛАН !митро Анатолiйович, 2|.04.|962 р.н.,

паспорт серiя МК 801801, виданий КиiЪським РВ ХМУ МВС Украiни в Харкiвськiй
обл1 24.0З.l998р., peecTpaIliйHиil номер облiковоТ картки платника податкiв
2275601-2|0, заресстрований за адресою: м. XapKiB, вул. Сумська, буд. 114, кв. 14 -
24,4 Оh статутного капiталу;

2. Громадянин Украiни: ГЕКТIН Олександр Вульфович, 27,0|.1950 р.н.,
паспорт серiя МН 616815, виданий ЩВМ.Щзержинського РВ ХМУ УМВС УкраIни
в Харкiвськiй обл. 2З.09.2003р., реестрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 1828900832, зареестрований за адресою: м. XapKiB, пр. Науки, буд. 50а, кв.
24 - 24,4 О% статутного капiталу;

3. Громадянка УкраТни: ЗОТОВА Наталiя BiKTopiBHa, lЗ.02,1975 р.н.,
lrаспорт серiя МН 394531, виданий МВМ.Щзержинського РВ ХМУ УМВС Украiни
в Харкiвськiй обл. 22.04.2003р., реестрацiйний номер облiковоi картки платника
подрткiв 2'14З'72|88З, мiсце проживання: Iзраiль, MicTo Кфар-Сава, вулиця ха-
КарМель, будинок 53, квартира. l0, в особi представника Кiлессо В.В,, що дiе на
пiдставi довiреностi вiд 16.10.ibl9p,, яка посвiдчена приватним HoTapiycoм ХМНО
Белiнською К.В,, за ресстрацiЙним J\Ъ 4504 -26,8 О/о статутного капiталу;



4. Громадянин Iзраiлю: ЧОРНОМОРДК Олександер, 30.01.1968 р.н.,
посвiдка на постiйне проживання серii IH J\b 028648, видана 16.09.2013 р, органом
6301 ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв 2486620799,
зароестрований за адресою: м. XapKiB, вул. Чичибабiна, буд,7-А, кв. 30 - 24,4 Оh

статутного капiталу
Статутний капiтал Товариства скJIадае 64 000 000,00 (шiстдесят чотири

мiльйона) гривень i розподiляеться мiж засновниками пропоршiйно ik частинам.

Види дiяльностi :

l7.19 Виробництво iнших виробiв з паперу та картону (основний);
I7.2| Виробництво гофрованого паперу та картону, паперовоi та картонноi тари;
l7 .2З Виробництво паперових канцелярських виробiв;
1 8. 1 2,Щрукування iншоТ продукцii;
58.19 Iншi види видавничоi дiяльностi;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю
майна

. |t

Управлiння товариством
Вiдповiдно до Статуту пiдприемства Вищим органом Товариства е Загальнi

збори учасникiв Товариства, в яких беруть участь учасники або призначенi ними
представники на пiдставi нотарiально посвiдчених довiреностей з конкретно
визначеним колом повноважень такого представника.

Загальнi збори можуть приймати рiшення з будь-яких питаЕь дiяльностi
Товариства. Виключною компетенцiею загальних зборiв е:t

а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його
планlв та звlтlв про lx виконання;
б) внесення змiн до статуту товариства, прийняття рiшення про здiйснення
дiяльностi товариством на пiдставi модельного статуту;
в) утворення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприемств, фiлiй та
представництв, затвердження ik cTaTyTiB та положень про них;
г) прийняття рiшення про отримання кредитiв в банкiвських або кредитних
установах, а також про передачу майна Товариства в заставу та надання згоди
виступати поручителем або гарантом;
д) прийнятгя рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначоння
лiквiдацiйноТ KoMicii, затвердження лiквiдацiйного балансу;
е) перерозподiл часток мiж учасниками Товариства у випадках, передбачених
Законом УкраТни <Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю>;
ж) обрання та вiдкликання.риконавчого оргацу - директора, визначення форм
контролю за дlяльнrстю виконавчого органу, створення та визначення
пов+Iоважень вiдповiдних контрольнихорганiв;
з) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, вкJIючаючи його
дочiрнi пiдприемства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйноТ KoMiciT, порядку
розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв),
визначення порядку покриття збиткiв;
D винесення рiшень та притягнення до майновоi вiдповiдальностi посадових
осiб органiв управлiння Товариства;
к) змiна розмiру статутного капiталу Товариства;
л) прийнятгя рiшення про випуск облiгацiй Товариства;
м) приймання учасникiв до Товариства та викJIючення з нього;

власного чи орендованого нерухомого



н) i затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства,
визначення органiзацiйноi структури Товариства.
о) затвердження грошовоi оцiнки негрошового вкjIаду учасника;
п) прийняття рiшення про придбання товариством частки (частини частки)

учасника;
р) ; розпо.щiл чистого прибутку Товариства, приЙняття рiшення про виплату
дивiдендiв;
с) прийняття рiшень про видiл, злиття, подiл, присднання, лiквiдацiю та
поретворення Товариства, обрання KoMicii з припинення (лiквiдацiйноi KoMicii),
затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподiлу мiж учасниками
Товариства у разi його лiквiдацii майна, що зirлишилося пiсля задоволення вимог
кредиторiв, затвердження лiквiдацiйного балансу Товариства;
т) створення iнших органiв Товариства, визначення rrорядку ik дiяльностi;
у) !бпання 

одноосiбного виконавчого органу товариства або членiв колегiального
вик(rнавчого органу (Bcix чи окремо одного або декiлькох з них), встановлення

розМiру винагороди членам виконавчого органу Товариства.
З питань, що з€вначенi в пунктах е, о, п, т рiшення приймаеться одностайно

BciMa учасниками Товариства, якi мають право голосу з вiдповiдних питань.
З питань, що зазначенi в пунктах б, к, с рiшення приймаеться трьома

чвертями голосiв ycix учасникiв товариства, якi мають гIраво голосу з вiдповiдних
питань,

Рiшення загiшьних зборiв учасникiв з ycix iнших питань приймаються
простою бiльшiстю голосiв ycix учасникiв Товариства, якi мають право голосу з
вiдповiдних питань.

Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйсню€ться одноособовим
виконавчим органом - директором. Щиректор призначаеться загальними зборами

учасникiв.
.Щиректор представляе Товариство з ycix питань його дiяльностi, формус

апарат управлiння та штат Товариства, призначас cBoik заступникiв, визначае
структуру Товариства, затверджуе штатний розпис, а також затворджус положення
та посадовi iнструкцii для окремих посадових осiб, своiх заступникiв, членiв
викЬнавчого органу та керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

,Щиректор забезпечус виконання рiшень учасникiв, вирiшуе Bci питання
дiяльностi Товариства, KpiM тих, якi вiдносяться до виключноi компетенцii
загчtпьних зборiв учасникiв.

,Щиректор пiдзвiтний загальним зборам учасникiв, несе поред ними
вiдповiдальнiсть за виконання iX рiшень. BiH не вправi приймати рiшення,
обов'язковi для учасникiв Товариства.

Щиректор в можах своеТ комtlетенцii видас накази та розпорядження по
Товариству, здiйснюе iншi повноваження, якi витiкають з посадового становища
директора.

,Щиректор мас право без довiреностi виконувати буль-якi дiТ вiд iMeHi
Товариства, пiдписувати дqкументи, будь-якi договори, у тому числi
зовцiшньоекономiчнi договори (контракти), кредитнi договори, договори застави та
iншi договори, а також фiнансовi документи. Головний бухгалтер Товариства мае
право без довiреностi пiдписувати фiнансовi звiти та iншi фiнансовi документи
Товариства. Для пiдписання вiд iMeHi Товариства договорiв та документiв,
здiйснення iнших дiй директор мае право видавати вiдповiдним особам
довiреностi, в яких вказуеться об'см повноважень, наданих довiренiстю.

Наглядоварада на пiдприсмствi не створена.



На вимогу учасника чи учасникiв, яким сукупно належить 10 i бiльше
вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, проводиться аудит фiнансовоI звiтностi
Товариства iз зtLлученням аудитора (аудиторськоi фiрми), не пов'язаного (не
пов'язаноi) майновими iнтересами з товариством, посадовими особами Товариства
чи з його учасниками.
У такому разi учасник (учасники) Товариства самостiйно укJIадае з визначеним ним
аудитором (аудиторською фiрмою) договiр про проводоння аудиту фiнансовоi
звiтностi Товариства, в якому зtвначаеться обсяг аудиторських послуг, Витрати,
пов'язанi з проведенням аудиту фiнансовоi звiтностi, покладаються на учасника
(учасникiв), на вимоry якого проводиться такий аудит.
Виконавчий орган Товариства протягом 10 днiв з дати отримання запиту учасника
(учасникiв) про такий аудит та примiрника оригiналу договору про проведення
аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору
можливiсть проведення аудиту та надати завiренi пiдписом yпoBнoBa>IteHoi особи
Товариства копii Bcix документiв вiдповiдно до визначеного у договорi обсягу
аудиторських послуг.

Рiшення про надання згоди на вчинення правочину, якщо BapTicTb майна,

робiт або послуг, що с предметом такого правочину, перевищус 50 вiдсоткiв
BapTocTi чистих активiв Товариства станом на кiнець попероднього квартаJIу,
приймаються викJIючно бiльшiстю голосiв на заг€шьних зборах учасникiв.
Рiшення про вчинення iнших значних правочинiв, KpiM зiвначених у абзацi
перrrlому цього пункту, приймаються Виконавчим органом самостiйно без
отримання згоди з боку загальних зборiв учасникiв,

Господарська дiяльнiсть, соцiальнi гарантii.
Товариство створюеться, для здiйснення дiяльностi з метою отримання

прибутку шляхом задоволення суспiльних потреб у рiзних видах продукцii,
товарах, роботах, послугах i на ik ocHoBi розширення виробництва, реалiзацii
виробничо - економiчних i соцiально - культурних iHTepeciB власникiв i членiв
трудового колективу пiдприемства.

Пiдприсмство вправi займатися будь-якими видами дiяльностi, не
забороненими чинним закоцодавством.

Види дiяльноотi, що пiдлягають лiцензуванню, можуть здiйснюватися
пiдприемством тiльки при HtuIBHocTi спецiального дозволу (лiцензii), отриманоi у
встановленому законом порядку.

Свою дiяльнiсть пiдприсмство здiйснюе як на територii Украiни, так i за ii
межами. 

t,l,

Товариство самостiйно визначае перспективи розвитку, плануе i здiйснюе
свою дiяльнiсть, виходячи з попиту на продукцiю, що ним виробляеться, роботи,
послуги, а також необхiдностi забезпечити виробничий та соцiальний розвиток
Товариства, пiдвищення доходiв.

Товариство реалiзуе свою продукцiю, майно за цiнами i тарифами,
встановленими самостiйно або на договiрних засадах.

Товариство може здiйснювати емiсiю цiнних паперiв (облiгацiй, векселiв, iH.)
на умовах i в порядку, визначеному чинним законодавством та рiшенням Загальних
зборiв Товариства.

Товариство здiйснюе оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своеi
дiяльностi, веде статистичну звiднiсть вiдповiдно до чинного законодавства,

Товариство самостiйно встановлюе форму та систему оплати працi, розмiр
зарtлати, а також iнших видiв доходiв працiвникiв.



; yci громадяни, якi своею працею беруть участь у дiяльностi Товариства на
пiдставi трудового договору (контракту, угоди), а такох( на iнших засадах,
становлять трудовий колектив Товариства.

Труловий колектив (уповноважений ними орган):
- приймае участь у вирiшеннi питань соцiального розвитку Товариства;
- рtlзом з адмiнiстрацiею Товариства розглядас i затверджуе lrроект

колективного договору;
- вирiшуе iншi питання самоврядування трудового колективу.
Соцiальнi та трудовi права працiвникiв Товариства гарантуються чинним

законодавством.
Працiвники Товариства пiдлягають соцiальному забезпеченню в порядку та

на )4мовах, передбачених чинним законодавством.
Товариство здiйснюе вiдрахування на соцiальне забезпечення та страхування

вiдповiдно до чинного законодавства.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.
Товариство мас право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну

дiяльнiсть, яка регулюсться чинним законодавством Украiни.
При злiйсненнi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi Товариство користуеться

повним обсягом прав суб'екта зовнiшньоекономiчноi дiяльностi вiдповiдно до
чинного законодавства.

Корпоративна полiтика ведення бiзнесу

I. Qснови етичного ведення бiзнесу
Пiдприемство прагне до успiху на конкурентнiй apeHi, активно реалiзуючи

i....
передовl tдеl, заоезпечуючи наивищу якlсть продукц11 та демонструючи надlинlсть
i чеснiсть. Усе це досягаеться з дотриманням дiючих у компанiТ правил
законослухняноi та вiдповiдальноi поведiнки. Керiвники i спiвробiтники
пiдприемства переконанi, що дQдримання правильних цiнностей - запорука успiху в

бiзнесi. Тому при прийняттi кожного рiшення пiдприемство керуеться основними
корпоративними цiнностями, антикорупцiйною програмою та цiсю корпоративною
полiтикою етичного ведення бiзнесу. Пiдприсмство зобов'язуеться дотримуватись
нацiонального та мiжнародного законодавства, а також застосовувати до Bcix
спiвробiтникiв строгий глобальний кодекс дiловоi етики, Ми BBarKaeMo, що етичне

упррвлiння - це не тiльки спосiб реагування на швидкi змiни в глобальному бiзнес-
середовищi, а й iHcTpyMeHT для побудови довiрчих вiдносин з зацiкавленими
осоРами, в тому числi з клiентами, спiвробiтниками, дiловими партнерами i
преiтставниками мiсцевих громад. Прагнучи стати однiсю з найбiльш етичних
компанiй в краiЪi, пiдприеЙство продовя(ус навчати своiх спiвробiтникiв i
використовувати системи монiторингу, застосовуючи методи справедливого i
прозорого корпоративного управлiння.

II. Принципи
,}i,



Пiдприемство поважа€ чинне законодавство, включаючи мiжнароднi нормативно-

правовi документи, i вимагае того ж вiд своiх спiвробiтникiв та партнерiв по

бiз{есу. У корпоративнiй полiтицi описанi принципи, якi мають величезне

значення на практицi. ,,,,.

III. Реалiзацiя

1. Чесна конкуренщiя

Пiдприсмство неухильно дотримусться принципу чесноi конкуренцii i, зокрома,
антитрастового законодавства. Ми дотримусмося законодавства краiн i
спiвтовариств, на територiТ яких ведемо свою дiяльнiсть, i поважаемо стандарти i
практики чесноi конкуренцii.

2. Чеснiсmь у BedeHHi бiзнесу )

Ми не отримуемо прибуток в результатi ведення незаконноi або недобросовiсноi
lJ

дiя4ьностi. Ми не дасмо i не приймаемо подарункiв i хабарiв i не використовусмо
iншi способи пiдкупу осiб, з якими ведемо справи. Корупцiя - це те, чого не

потерпить пiдприемство.

3. Пранцuпu zidHocmi mа iнdtлвidуальносmi

Пiдприемство усвiдомлюс свою вiдповiдальнiсть i обов'язок захищати здоров'я i
безпеку людей, а також навколишнс соредовище. Ми дотримуемося основних прав

людини. Примусова праця, диокримiнацiя в заробiтнiй платi i експлуатацiя дитячоТ
працi но допускаються Hi за яких обставин. Ми не обмежусмо права зацiкавлених
осiб, в тому числi клiентiв i спiвробiтникiв, i не пiддаемо дискримiнацii за

нацiональною, расовою, статевою, релiгiйною чи iншою ознакою.

4. [р mр шlvt ання пр ав uJl а ч uс m о m u ор z а н iз а цi й н oi кул ь rпур u

Ми чiтко вiдокремлюемо особисте i суспiльне життя спiвробiтникiв вiд ik робочоi
дiяriьностi, захищасмо i поважаемо iнтелектуальну власнiсть компанii та iнших
осiб. Ми створюсмо в компанii здорову атмосферу.

5. Направленiсmь на rutiенmа mа спiвробimнuкiв

Задоволення потреб клiента - наш головний прiоритет. Ми докладаемо Bcix зусиль

для полiпшення якостi життя спiвробiтникiв.

6. [ocmoBipHe веdення dокумеimацii mа прозора фiнансова звimнiсmь

Внутрiшня система контролю забезпечус грамотне ведення документацii для
забезпечення повного i точного документування Bcix необхiдних даних для цiлей
бухгалтерського облiку.

7. Справеdлuвi умова робоmиr лцо dелwонсmруюmь поваzу Do персоналу



Пiдприемство очiкуе вiд cBoix спiвробiтникiв привiтного, справедливого,

об'сктивного та шанобливого ставлення до колег i TpeTix осiб. .Щискримiнацiя с

неприйнятною.

8. Поdiл корпораmuвнuх i особuсmuх iHmepeciB

Спiвробiтники зобов'язанi чiтко роздiляти особистi iнтереси та iнтереси компанii,
Прч прийнятгi кадрових рiшень i побуловi комерцiйних вiдносин з третiми
осоýами необхiдно керуватися винятково об'ективними критерiями.

9. ВзаемоDiя з преОсmавнllкоJиtl влаdч

Компанiя намагаеться взаемодiяти з представниками влади i державними органами
з ycix питань. Уся iнформацiя, що повiдомляеться представникам влади, повинна
бути достовiрною та повною, цяасно надаватися у вiдкритiй, зрозумiлiй формi.

Компанiя нада€ спiвробiтникам доступ до Bcix необхiдних iнформацiйних pecypciB

i консультуе ik з рiзних питань, щоб не допустити порушення закону або

корпоративних норм.

Yci керiвники зобов'язанi визначити свою зону вiдповiдальностi, у якiй вони булуть
забезпечувати вiдповiднiсть корпоративним правилам i застосовному
законодавству.

Yci спiвробiтники зобов'язанi. негайно повiдомляти про порушення полiтики
законослухняноi i вiдцовiдальноТ поведiнки.

10. Пilоlування про безпеку mа зdоров'я люdей, а mакиlс Dбайлuве сmавлення do
н ав кол uла н ь о zo с ер е d о в utца

Ми дотримуемось мiжнародних стандартiв, вiдповiдних законiв та правил
внутрiшнього розпорядку, пов'язаних зi збереженням навколишнього соредовища.

Ми докJIадаемо Bcix зусиль для захисту навколишнього середовища в ycix
напрямках дiяльностi, включаючи розробки, виробництва i продажу, Ми подаемо
прикJIад ефективного використання pecypciB, зокрема ik використання та
перЬробки.

Ми l дотриму€мось мiжнародних стандартiв, вiдповiдних законiв та правил
внутрiшнього розпорядку, пов'язаних iз забезпечонням безпеки. Ми дотримуемося
правил технiки безпеки, створюемо комфортне робоче середовище i запобiгаемо
нещасним випадкам.

Iнформацiя щодо результатiв фiнансово-господарськоiдiяльностi ТОВ
<dIП <ФОЛIО ПЛЮС> за 2020 piK

На балансi Товариства станом
нематерiальнi активи:

Немаmерiальнi акmuвш

на 31 ,12,2020 року знаходяться ocHoBHi засоби та
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первiсна Bapтicтb
знос
зчLлишкова BapTicTb

I нв есmu цiйн а н epyxoMicmb
первiсна BapTicTb
знос
зilлишкова BapTicTb

1240 тис.грн.;
1l11 тис.грн.;
129 тис.грн.,

197 тис.грн,;
1б1 тис.грн.;
36 тис.грн.,

OcHoBHi засобu - зшпuIакова варmiсmь 44 774 muс.zрн, а салrе
. будинки, споруди та передавальнi прис оi

51023 тис.грFI.;
З4421 тис.грIr.;
16596 тис.грн.,

100487тис.Iрн.;
12665 тис.грн.,
2]822 тис.грн.,

1125 тис.гргr.;
1098 тис.грrr.;
27 тис,грн.,

3295 тис.грн.;
2966 тис.грн.;

о залишкова BapTicTb - 329 тис.грн.,
Наявнiсть основних засобiв пiдтверджена результатами iнвентаризацiТ, яка

проведена 29 грулня згiдно наказу J\l 38 вiд 15 грудня 2020р., при цьому вiдхилеlrь
(нестач/надлишкiв вiд даних бухгалтерського облiку не виявлеIlо.

У кiнцi 2020 року було реалiзовано проекти з випуску пластикових тубусiв та
цифрового друку, придбано необхiдне виробниче обладнання. О.liкусться, пIо

успiшна реалiзацiя проектiв призведе до економiчного зростання

Станом на 31 грудня 2020 року на балансi пiдприемства облiltовуст,ьсяt
короткострокова лебiторська заборгованiсr,ь за пролукlliсlо та послугами у
розмiрi |90 2Зб тис.грн, KopoTкocTpoKoBi кредити банкiв - 52 864 тис грн.,
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi 50
991 тис.грн.

За звiтний перiод загальна сума чистих лохолiв вi,ц реалiзаllii продукlliТ (робiт,,
послуг) склала 409 336тис. fрн., з них:

- вiд реалiзацii етикетки зовнiшнiм замовникам (експорт) - 186 791 тис.грн,
- вiд реалiзацii етикетки внутрiшнiм замовникам (УкраТна) - 211 690,гис.грн,
- вiл надання полiграфiчних послуг на BпyTpiIIIIIboMy риIIку -2106 тис.I,р]l.
- вiд реалiзацiТ видавниLIоТ, продукцii (грамоти, каJ,Iендарi, магlti,ги ,l,a iнrп) 2

149 тис.грн,



Iншi операцiйнi доходи скJLtли 25 084 тис.грн., з них

доходи вiд купiвлi-продажу вiulюти - 128 тис.грн.,
дохiд вiд операцiйноi KypcoBoi рiзницi - 19 725 тис.грн
дохiд вiд реалiзацii iнших оборотних активiв - l2l тис.грн
отриманi вiдсотки банку - 86 тис.грн
дохiд вiд перерахунку BapTocTi вiдвантаженого т вару у зв'язку iз змiною
курсу валют на дату оплати - 4 208 тис,грн
iншi - 8lб тис.грн.

За звiтний перiод собiвартiсть реалiзованоТ продукцii (робiт, послуг) скJIала 334 220
тис.грн, вiLпова рентабельность скJIадае 18,35%, що у порiвняннi з 2019 роком
вище на 3,4Yо, рентабельнiсть продажу(вiдображае долю отриманого прибутку у
кожнiй заробленiй валютнiй одиницi) складае 9,42Уо, що бiльше HirK у 2019 роцi на
З,86уо.

Адмiнiстративнi витрати (включаючи витрати на оплату працi, вiдрахування на
соцiа.пьнi заходи, амортизацiю, банкiвське обслуговування, витрати на вiдрядження
та iнш) за звiтний перiод склt}ли 5 900 тис.грн, що у порiвняннi з 2019 роком
бiльше на 1302 тис.грн

Витрати на збут (включаючи витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi
заходи, комiсiйну винагороду, амортизацiю, витрати на транспортування,
пакувчtльнi матерiали, витрати на вiдрядження та iнш) за звiтний перiод склыlи 27
600 тис.грн, у порiвняннi з 2019 роком збiльшились на б 802 тис.грн., на що
вплинуло обсягу продажiвr. BapTicTb транспортних послуг, picT заробiтноi
плати.

Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 18 317 тис.грн

витрати вiд купiвлi-продажу валюти - 204 тис.грн.,
витрати вiд операцiйноi курсовоi рiзницi - 15 ]З4 тис.грн
коригування BapTocTi товару у зв'язку iз змiною курсу на дату оплати- 963
тис.грн.
собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 119 тис.грн
iншi - | 291тис.грн.

Фiнансовi витрати у виглядi процентiв та KoMiciT з користування залученими
грошовими коштами за звiтний перiод склали | 697 тис.грн

Фiнансовий результат вiд господарськоi дiяльностi ТОВ (ПП <Фолiо Плюс>
прибуток в cyMi 38 5б5 тис.грн.

За звiтний перiод додатково запучено поворотноi фiнансовоi допомоги вiд
фiзичноi особи у cyMi 886 тис.грн.



У звiтному 2020 роцi пiдприсмство було успiшно пiдтверджено стабiльнiсть
фiнансового стану для зiшучення зовнiшнiх запозичень у гривнi та iноземнiй
валютi у банкiвських установах з встановленням ставки банкiвського проценту не
вище ринковоТ.

У звiтному перiодi на виконання рiшення Загальних зборiв учасникiв
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Полiграфiчне пiдприсмство <Фолiо
Плюс> згiдно протоколу J\Ъ 3 вiд 09 листопада 2020 р. HapaxoBaнi дивiденди
засновникам Товариства в суццt" 11 815 тис.грн. Виплата нарахованих дивiдендiв
буде здiйснено в строк до 3l лиtIня 202l року, llодатки та збори сплачено за
TepMiHoM в повному обсязi.

i ТОВ <ПП <Фолiо Плюс> за звiтний перiод 2020 piK сплатило 18435 тис. грн.
податкiв та обов'язкових платежiв до бюджету, з них:

еduнuй соцiальнuй внесок -5259 muс,zрн., поdаmок на dохоdu фiзuчнuх осiб -
493] muс.zрн., оренdна плаmа за зеJилю, поdаmок на нерухо]ие майно,вidлliнне BiD
земельноi' diлянкu mа iHu,ti лtiсцевi поdаmкu - 904 muс,zрн., вiйськовuй збiр - 541
muс,zрн,, поdаmок на прuбуmок - 6800 muс.zрн

Митних платежiв (ПДВ з iмпортованих матерiалiв та ввiзне мито) у 2020 роцi
сплачено 31 683 тис.грн

Отримано бюджетне вiдшкодування з П!В на розрахунковий рахунок у 2020

роцi у cyMi 17088 тис грн..
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2020 piK становить 268 осiб, у порiвняннi з

2019 роком збiльшилась на 24 працiвникiв.

Лiквiднiсть ТОВ (ПП <<Фолiо Плюс>>

- це його здатнiсть швидко продати активи й одерrкати грошi для опJlати своl'х
зобов'язань,

Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi (платоспроможностi) за 20l9 piK склав 0,02, що
покa}зус, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно.

Коефiцiент покриття показус достатнiсть pecypciB пiдприемства, якi MorKyTb бути
використанi для погашення його поточних зобов'язань та складае у звiтному
перiодi 1,86

Коефiцiент швидкоТ лiквiдностi склав 1,2, що свiдчить про те, що грошовi кошти та
очiкуванi надходження вiд поточноi дiяльностi покривають поточнi борги
пiдприемства,

Пiдприемство забезпечуе стiйкий фiнансовий стан, що дозволяе ефективно
функцiонувати на ринку. ТОВ (ПП <Фолiо Плюс> свосчасно вiдповiдае за своiми
поточними фiнансовими зобов'язаннями, мас достатнiй обсяг коштiв та вiдсутнiсть
простроченоi кредиторськоТt'' заборгованостi. Для забезпечення стiйкоi
платоспроможностi, пiдприсмство контролюе грошовi потоки, ix piBHoMipHicTb,
збалансованiсть.



Фактори, що можуть вплинути на лiквiднiсть пiдприемства цо попит покупцiв на
продукцiю, яку реалiзуемо; правильниЙ вибiр ToBapiB, якi мають високиЙ попит у

стан краiни.

ГоlIовнi ризики

- Фiнансовi: ризики, пов'язанi з погiршенням банкiвського та фiнансового cTaHiB
ceкTopiB економiки Украiни
- Економiчнi: ризики погiршення економiчноТ ситуацiТ в KpaTHi, що спричиняють
внутрiшнi та зовнiшнi чинники
- Ризики, що пов'язанi зi змiнами кон'юктури ринку: ризики, якi можуть змiнювати
ринкове становище та вfIлива,ги на поIIит
- Ризики змiни правового середовища: ризики, якi сfIричиняються змiнами в
законодавствi та податковiй полiтицi Украiни

Ризиками пiдприемства також можуть бути поява
збуту ToBapiB;
валютнi ризики; ризики лiквiдностi; ризики зниження
тощо.
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