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<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs YearEmEs.xsd' 
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs' D_EDRPOU='02465619' 
D_NAME='ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ' 
STD='2017-01-01T00:00:00' FID='2017-12-31T00:00:00' NREG='False' TTYPE='010'>
<z:Fin-general>
<z:DTSBP73_A>
<z:row DATE="2018-01-01T00:00:00" DATE1="2017-12-31T00:00:00" 
KOATYY="0510100000" KOPFG="111" KVED="58.11" BP_CHISP="57" ADRES="Київська, 4, 
м..Вiнниця, Замостянський, Вiнницька область, 21050, Україна, (0432) 671-549, 
520-178" FST_OZN="1" BP1000_03="11" BP1000_04="8" BP1000_00="0" BP1001_03="52" 
BP1001_04="52" BP1001_00="0" BP1002_03="41" BP1002_04="44" BP1002_00="0" 
BP1005_03="0" BP1005_04="0" BP1005_00="0" BP1010_03="2820" BP1010_04="2629" 
BP1010_00="0" BP1011_03="8985" BP1011_04="9214" BP1011_00="0" BP1012_03="6165" 
BP1012_04="6585" BP1012_00="0" BP1015_03="0" BP1015_04="0" BP1015_00="0" 
BP1016_03="0" BP1016_04="0" BP1016_00="0" BP1017_03="0" BP1017_04="0" 
BP1017_00="0" BP1020_03="0" BP1020_04="0" BP1020_00="0" BP1021_03="0" 
BP1021_04="0" BP1021_00="0" BP1022_03="0" BP1022_04="0" BP1022_00="0" 
BP1030_03="0" BP1030_04="0" BP1030_00="0" BP1035_03="0" BP1035_04="0" 
BP1035_00="0" BP1040_03="0" BP1040_04="0" BP1040_00="0" BP1045_03="0" 
BP1045_04="0" BP1045_00="0" BP1050_03="0" BP1050_04="0" BP1050_00="0" 
BP1060_03="0" BP1060_04="0" BP1060_00="0" BP1065_03="0" BP1065_04="0" 
BP1065_00="0" BP1090_03="0" BP1090_04="0" BP1090_00="0" BP1095_03="2831" 
BP1095_04="2637" BP1095_00="0" BP1100_03="1135" BP1100_04="1629" BP1100_00="0" 
BP1101_03="608" BP1101_04="1078" BP1101_00="0" BP1102_03="10" BP1102_04="10" 
BP1102_00="0" BP1103_03="389" BP1103_04="400" BP1103_00="0" BP1104_03="128" 
BP1104_04="141" BP1104_00="0" BP1110_03="0" BP1110_04="0" BP1110_00="0" 
BP1115_03="0" BP1115_04="0" BP1115_00="0" BP1120_03="0" BP1120_04="0" 
BP1120_00="0" BP1125_03="135" BP1125_04="218" BP1125_00="0" BP1130_03="0" 
BP1130_04="0" BP1130_00="0" BP1135_03="1" BP1135_04="1" BP1135_00="0" 
BP1136_03="0" BP1136_04="0" BP1136_00="0" BP1140_03="0" BP1140_04="0" 
BP1140_00="0" BP1145_03="0" BP1145_04="0" BP1145_00="0" BP1155_03="188" 
BP1155_04="262" BP1155_00="0" BP1160_03="0" BP1160_04="0" BP1160_00="0" 
BP1165_03="24" BP1165_04="896" BP1165_00="0" BP1166_03="14" BP1166_04="14" 
BP1166_00="0" BP1167_03="10" BP1167_04="882" BP1167_00="0" BP1170_03="3" 
BP1170_04="3" BP1170_00="0" BP1180_03="0" BP1180_04="0" BP1180_00="0" 
BP1181_03="0" BP1181_04="0" BP1181_00="0" BP1182_03="0" BP1182_04="0" 
BP1182_00="0" BP1183_03="0" BP1183_04="0" BP1183_00="0" BP1184_03="0" 
BP1184_04="0" BP1184_00="0" BP1190_03="123" BP1190_04="182" BP1190_00="0" 
BP1195_03="1609" BP1195_04="3191" BP1195_00="0" BP1200_03="0" BP1200_04="0" 
BP1200_00="0" BP1300_03="4440" BP1300_04="5828" BP1300_00="0" KERIVNYK="Бодлєв 
Микола Федорович" BUHG="Кузьміна Вікторія Дмитрівна" PRIM="На думку аудитора, за
винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі &quot;Підстава для
висловлення із застереженням (умовно-позитивної думки)&quot;, фінансова 
звітність подана достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий 
стан Приватного акціонерного товариства &quot;Вінницька обласна друкарня&quot; 
станом на 31 грудня 2017р. Його фінансові результати (сукупний дохід) і рух 
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку." />
</z:DTSBP73_A>
<z:DTSBP73_P>
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<z:row BP1400_03="1979" BP1400_04="1979" BP1400_00="0" BP1401_03="0" 
BP1401_04="0" BP1401_00="0" BP1405_03="0" BP1405_04="0" BP1405_00="0" 
BP1410_03="399" BP1410_04="399" BP1410_00="0" BP1411_03="0" BP1411_04="0" 
BP1411_00="0" BP1412_03="0" BP1412_04="0" BP1412_00="0" BP1415_03="50" 
BP1415_04="50" BP1415_00="0" BP1420_03="637" BP1420_04="1562" BP1420_00="0" 
BP1425_03="0" BP1425_04="0" BP1425_00="0" BP1430_03="0" BP1430_04="0" 
BP1430_00="0" BP1435_03="0" BP1435_04="0" BP1435_00="0" BP1495_03="3065" 
BP1495_04="3990" BP1495_00="0" BP1500_03="0" BP1500_04="0" BP1500_00="0" 
BP1505_03="0" BP1505_04="0" BP1505_00="0" BP1510_03="708" BP1510_04="0" 
BP1510_00="0" BP1515_03="0" BP1515_04="0" BP1515_00="0" BP1520_03="0" 
BP1520_04="0" BP1520_00="0" BP1521_03="0" BP1521_04="0" BP1521_00="0" 
BP1525_03="0" BP1525_04="0" BP1525_00="0" BP1526_03="0" BP1526_04="0" 
BP1526_00="0" BP1530_03="0" BP1530_04="0" BP1530_00="0" BP1531_03="0" 
BP1531_04="0" BP1531_00="0" BP1532_03="0" BP1532_04="0" BP1532_00="0" 
BP1533_03="0" BP1533_04="0" BP1533_00="0" BP1534_03="0" BP1534_04="0" 
BP1534_00="0" BP1535_03="0" BP1535_04="0" BP1535_00="0" BP1540_03="0" 
BP1540_04="0" BP1540_00="0" BP1545_03="0" BP1545_04="0" BP1545_00="0" 
BP1595_03="708" BP1595_04="0" BP1595_00="0" BP1600_03="0" BP1600_04="0" 
BP1600_00="0" BP1605_03="0" BP1605_04="0" BP1605_00="0" BP1610_03="0" 
BP1610_04="0" BP1610_00="0" BP1615_03="204" BP1615_04="211" BP1615_00="0" 
BP1620_03="99" BP1620_04="254" BP1620_00="0" BP1621_03="41" BP1621_04="203" 
BP1621_00="0" BP1625_03="15" BP1625_04="20" BP1625_00="0" BP1630_03="51" 
BP1630_04="69" BP1630_00="0" BP1635_03="0" BP1635_04="0" BP1635_00="0" 
BP1640_03="0" BP1640_04="0" BP1640_00="0" BP1645_03="0" BP1645_04="0" 
BP1645_00="0" BP1650_03="0" BP1650_04="0" BP1650_00="0" BP1660_03="0" 
BP1660_04="0" BP1660_00="0" BP1665_03="0" BP1665_04="0" BP1665_00="0" 
BP1670_03="0" BP1670_04="0" BP1670_00="0" BP1690_03="298" BP1690_04="1284" 
BP1690_00="0" BP1695_03="667" BP1695_04="1838" BP1695_00="0" BP1700_03="0" 
BP1700_04="0" BP1700_00="0" BP1800_03="0" BP1800_04="0" BP1800_00="0" 
BP1900_03="4440" BP1900_04="5828" BP1900_00="0" />
</z:DTSBP73_P>
<z:DTSBP73K_A>
</z:DTSBP73K_A>
<z:DTSBP73K_P>
</z:DTSBP73K_P>
<z:DTSFP73>
<z:row DATE="2018-01-01T00:00:00" FP2000_03="10000" FP2000_04="7596" 
FP2010_03="0" FP2010_04="0" FP2011_03="0" FP2011_04="0" FP2012_03="0" 
FP2012_04="0" FP2013_03="0" FP2013_04="0" FP2014_03="0" FP2014_04="0" 
FP2050_03="9428" FP2050_04="6981" FP2070_03="0" FP2070_04="0" FP2090_03="572" 
FP2090_04="615" FP2095_03="0" FP2095_04="0" FP2105_03="0" FP2105_04="0" 
FP2110_03="0" FP2110_04="0" FP2111_03="0" FP2111_04="0" FP2112_03="0" 
FP2112_04="0" FP2120_03="3205" FP2120_04="2212" FP2121_03="0" FP2121_04="0" 
FP2122_03="0" FP2122_04="0" FP2123_03="0" FP2123_04="0" FP2130_03="1726" 
FP2130_04="1361" FP2150_03="348" FP2150_04="277" FP2180_03="449" FP2180_04="802"
FP2181_03="0" FP2181_04="0" FP2182_03="0" FP2182_04="0" FP2190_03="1254" 
FP2190_04="387" FP2195_03="0" FP2195_04="0" FP2200_03="0" FP2200_04="0" 
FP2220_03="0" FP2220_04="0" FP2240_03="0" FP2240_04="0" FP2241_03="0" 
FP2241_04="0" FP2250_03="126" FP2250_04="161" FP2255_03="0" FP2255_04="0" 
FP2270_03="0" FP2270_04="0" FP2275_03="0" FP2275_04="0" FP2290_03="1128" 
FP2290_04="226" FP2295_03="0" FP2295_04="0" FP2300_03="-203" FP2300_04="-41" 
FP2305_03="0" FP2305_04="0" FP2350_03="925" FP2350_04="185" FP2355_03="0" 

Страница 2



Report.xml
FP2355_04="0" FP2400_03="0" FP2400_04="0" FP2405_03="0" FP2405_04="0" 
FP2410_03="0" FP2410_04="0" FP2415_03="0" FP2415_04="0" FP2445_03="0" 
FP2445_04="0" FP2450_03="0" FP2450_04="0" FP2455_03="0" FP2455_04="0" 
FP2460_03="0" FP2460_04="0" FP2465_03="925" FP2465_04="185" FP2500_03="7319" 
FP2500_04="5601" FP2505_03="2040" FP2505_04="1386" FP2510_03="474" 
FP2510_04="302" FP2515_03="422" FP2515_04="363" FP2520_03="2085" 
FP2520_04="2107" FP2550_03="12340" FP2550_04="9759" FP2600_03="9895140" 
FP2600_04="9895140" FP2605_03="9895140" FP2605_04="9895140" FP2610_03="0.09" 
FP2610_04="0.01" FP2615_03="0.09" FP2615_04="0.01" FP2650_03="0" FP2650_04="0" 
KERIVNYK="Бодлєв Микола Федорович" BUHG="Кузьміна Вікторія Дмитрівна" 
PRIM="Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, 
послуг) товариством проводиться відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 15 &quot;Доход&quot; , затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.1999р. №290 та зареєстрованого в Міністестві юстиції 
України 14 грудня 1999р. за &quot; 860/4153 із змінами і доповненнями , 
внесеними наказом Міністерства фінансів України." />
</z:DTSFP73>
<z:DTSFP73K>
</z:DTSFP73K>
<z:DTSRK73_1>
<z:row DATE="2018-01-01T00:00:00" RK3000_03="8787" RK3000_04="12707" 
RK3005_03="0" RK3005_04="0" RK3006_03="0" RK3006_04="0" RK3010_03="0" 
RK3010_04="0" RK3011_03="0" RK3011_04="0" RK3015_03="22" RK3015_04="33" 
RK3020_03="0" RK3020_04="0" RK3025_03="0" RK3025_04="0" RK3035_03="0" 
RK3035_04="0" RK3040_03="0" RK3040_04="0" RK3045_03="0" RK3045_04="0" 
RK3050_03="0" RK3050_04="0" RK3055_03="0" RK3055_04="0" RK3095_03="2212" 
RK3095_04="3205" RK3100_03="9306" RK3100_04="11235" RK3105_03="1386" 
RK3105_04="2040" RK3110_03="302" RK3110_04="468" RK3115_03="433" RK3115_04="622"
RK3116_03="34" RK3116_04="41" RK3117_03="194" RK3117_04="537" RK3118_03="0" 
RK3118_04="0" RK3135_03="0" RK3135_04="0" RK3140_03="0" RK3140_04="0" 
RK3145_03="0" RK3145_04="0" RK3150_03="0" RK3150_04="0" RK3155_03="0" 
RK3155_04="0" RK3190_03="0" RK3190_04="0" RK3195_03="-406" RK3195_04="1580" 
RK3200_03="0" RK3200_04="0" RK3205_03="0" RK3205_04="0" RK3215_03="0" 
RK3215_04="0" RK3220_03="0" RK3220_04="0" RK3225_03="0" RK3225_04="0" 
RK3230_03="0" RK3230_04="0" RK3235_03="0" RK3235_04="0" RK3250_03="0" 
RK3250_04="0" RK3255_03="0" RK3255_04="0" RK3260_03="0" RK3260_04="0" 
RK3270_03="0" RK3270_04="0" RK3275_03="0" RK3275_04="0" RK3280_03="0" 
RK3280_04="0" RK3290_03="0" RK3290_04="0" RK3295_03="0" RK3295_04="0" 
RK3300_03="0" RK3300_04="0" RK3305_03="1507" RK3305_04="1120" RK3310_03="0" 
RK3310_04="0" RK3340_03="0" RK3340_04="0" RK3345_03="0" RK3345_04="0" 
RK3350_03="1100" RK3350_04="1828" RK3355_03="0" RK3355_04="0" RK3360_03="0" 
RK3360_04="0" RK3365_03="0" RK3365_04="0" RK3370_03="0" RK3370_04="0" 
RK3375_03="0" RK3375_04="0" RK3390_03="0" RK3390_04="0" RK3395_03="407" 
RK3395_04="-708" RK3400_03="1" RK3400_04="872" RK3405_03="23" RK3405_04="24" 
RK3410_03="0" RK3410_04="0" RK3415_03="24" RK3415_04="896" KERIVNYK="Бодлєв 
Микола Федорович" BUHG="Кузьміна Вікторія Дмитрівна" PRIM="Присутність грошових 
коштів на початок року складала 24тис. грн. , залишок коштів на кінець року 
склав 896 тис. грн. , що в порівнянні з попереднім роком підвищився на 872тис. 
Грн." />
</z:DTSRK73_1>
<z:DTSRK73_2>
</z:DTSRK73_2>
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<z:DTSRK73K_1>
</z:DTSRK73K_1>
<z:DTSRK73K_2>
</z:DTSRK73K_2>
<z:DTSVK73>
<z:row DATE="2018-01-01T00:00:00" VK4000_03="1979" VK4000_04="399" VK4000_05="0"
VK4000_06="50" VK4000_07="637" VK4000_08="0" VK4000_09="0" VK4000_10="3065" 
VK4005_03="0" VK4005_04="0" VK4005_05="0" VK4005_06="0" VK4005_07="0" 
VK4005_08="0" VK4005_09="0" VK4005_10="0" VK4010_03="0" VK4010_04="0" 
VK4010_05="0" VK4010_06="0" VK4010_07="0" VK4010_08="0" VK4010_09="0" 
VK4010_10="0" VK4090_03="0" VK4090_04="0" VK4090_05="0" VK4090_06="0" 
VK4090_07="0" VK4090_08="0" VK4090_09="0" VK4090_10="0" VK4095_03="1979" 
VK4095_04="399" VK4095_05="0" VK4095_06="50" VK4095_07="637" VK4095_08="0" 
VK4095_09="0" VK4095_10="3065" VK4100_03="0" VK4100_04="0" VK4100_05="0" 
VK4100_06="0" VK4100_07="925" VK4100_08="0" VK4100_09="0" VK4100_10="925" 
VK4110_03="0" VK4110_04="0" VK4110_05="0" VK4110_06="0" VK4110_07="0" 
VK4110_08="0" VK4110_09="0" VK4110_10="0" VK4111_03="0" VK4111_04="0" 
VK4111_05="0" VK4111_06="0" VK4111_07="0" VK4111_08="0" VK4111_09="0" 
VK4111_10="0" VK4112_03="0" VK4112_04="0" VK4112_05="0" VK4112_06="0" 
VK4112_07="0" VK4112_08="0" VK4112_09="0" VK4112_10="0" VK4113_03="0" 
VK4113_04="0" VK4113_05="0" VK4113_06="0" VK4113_07="0" VK4113_08="0" 
VK4113_09="0" VK4113_10="0" VK4114_03="0" VK4114_04="0" VK4114_05="0" 
VK4114_06="0" VK4114_07="0" VK4114_08="0" VK4114_09="0" VK4114_10="0" 
VK4116_03="0" VK4116_04="0" VK4116_05="0" VK4116_06="0" VK4116_07="0" 
VK4116_08="0" VK4116_09="0" VK4116_10="0" VK4200_03="0" VK4200_04="0" 
VK4200_05="0" VK4200_06="0" VK4200_07="0" VK4200_08="0" VK4200_09="0" 
VK4200_10="0" VK4205_03="0" VK4205_04="0" VK4205_05="0" VK4205_06="0" 
VK4205_07="0" VK4205_08="0" VK4205_09="0" VK4205_10="0" VK4210_03="0" 
VK4210_04="0" VK4210_05="0" VK4210_06="0" VK4210_07="0" VK4210_08="0" 
VK4210_09="0" VK4210_10="0" VK4215_03="0" VK4215_04="0" VK4215_05="0" 
VK4215_06="0" VK4215_07="0" VK4215_08="0" VK4215_09="0" VK4215_10="0" 
VK4220_03="0" VK4220_04="0" VK4220_05="0" VK4220_06="0" VK4220_07="0" 
VK4220_08="0" VK4220_09="0" VK4220_10="0" VK4225_03="0" VK4225_04="0" 
VK4225_05="0" VK4225_06="0" VK4225_07="0" VK4225_08="0" VK4225_09="0" 
VK4225_10="0" VK4240_03="0" VK4240_04="0" VK4240_05="0" VK4240_06="0" 
VK4240_07="0" VK4240_08="0" VK4240_09="0" VK4240_10="0" VK4245_03="0" 
VK4245_04="0" VK4245_05="0" VK4245_06="0" VK4245_07="0" VK4245_08="0" 
VK4245_09="0" VK4245_10="0" VK4260_03="0" VK4260_04="0" VK4260_05="0" 
VK4260_06="0" VK4260_07="0" VK4260_08="0" VK4260_09="0" VK4260_10="0" 
VK4265_03="0" VK4265_04="0" VK4265_05="0" VK4265_06="0" VK4265_07="0" 
VK4265_08="0" VK4265_09="0" VK4265_10="0" VK4270_03="0" VK4270_04="0" 
VK4270_05="0" VK4270_06="0" VK4270_07="0" VK4270_08="0" VK4270_09="0" 
VK4270_10="0" VK4275_03="0" VK4275_04="0" VK4275_05="0" VK4275_06="0" 
VK4275_07="0" VK4275_08="0" VK4275_09="0" VK4275_10="0" VK4280_03="0" 
VK4280_04="0" VK4280_05="0" VK4280_06="0" VK4280_07="0" VK4280_08="0" 
VK4280_09="0" VK4280_10="0" VK4290_03="0" VK4290_04="0" VK4290_05="0" 
VK4290_06="0" VK4290_07="0" VK4290_08="0" VK4290_09="0" VK4290_10="0" 
VK4291_03="0" VK4291_04="0" VK4291_05="0" VK4291_06="0" VK4291_07="0" 
VK4291_08="0" VK4291_09="0" VK4291_10="0" VK4295_03="0" VK4295_04="0" 
VK4295_05="0" VK4295_06="0" VK4295_07="925" VK4295_08="0" VK4295_09="0" 
VK4295_10="925" VK4300_03="1979" VK4300_04="399" VK4300_05="0" VK4300_06="50" 
VK4300_07="1562" VK4300_08="0" VK4300_09="0" VK4300_10="3990" KERIVNYK="Бодлєв 
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Микола Федорович" BUHG="Кузьміна Вікторія Дмитрівна" PRIM="Статутний капітал 
ПрАТ &quot;Вінницька обласна друкарня&quot; повністю сформований та сплачений у 
встановлені законодавством терміни. Резервний капітал товариства у звітному 
періоді не змінювався та станом на 31.12.2017р. Складає 50 тис.грн. Капітал у 
дооцінках не зазнав змін та дорівнює  399 тис.грн.  (індексації основних 
засобів). Неоплачений та вилучений капітал у товаристві відсутній." />
</z:DTSVK73>
<z:DTSVK73K>
</z:DTSVK73K>
<z:DTSIFRSPRIM>
</z:DTSIFRSPRIM>
</z:Fin-general>
<z:DTSTITLIST>
<z:row ADR_WWW="www.dryk.com.ua" DAT_ODV="2018-04-24T00:00:00" 
DAT_PODP="2018-04-20T00:00:00" DAT_ROZM="2018-04-20T00:00:00" 
DAT_WWW="2018-04-24T00:00:00" E_ADRES="м..Вiнниця" E_CONT="Україна" 
E_FAX="(0432) 671-549" E_MAIL="vinobl@dryk.com.ua" E_OBL="05000" E_OPF="111" 
E_OZN="0" E_PHONE="(0432) 671-549, 520-178" E_POST="21050" 
E_RAYON="Замостянський" E_STREET="Київська, 4" FIO_PODP="Бодлєв Микола 
Федорович" NAME_ODV="Газета &quot;Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку&quot;" NUM_ODV="78" POS_PODP="Голова Правлiння" 
ROZM_FON="2" ROZM_IO="2" ROZM_IS="2" ROZM_OMP="2" E_BANK="2" E_FINUST="2" 
E_STRAH="2" E_ISI="2" E_TSOBL="2" E_BORG="2" E_SANAC="2" E_ROZPOR="2" 
FST_OZN="1" E_KONSFZ="2" ROZM_PUBL="2" ROZM_PRIV="1" />
</z:DTSTITLIST>
<z:DTSZMIST>
<z:row INF_1="1" INF_5="2" INF_51="2" INF_52="2" INF_7="2" INF_9="2" INF_11="1" 
INF_12="1" INF_13="1" INF_14="1" INF_15="2" INF_16="2" INF_17="1" INF_18="2" 
INF_19="2" INF_48="2" INF_20="2" INF_22="2" INF_23="1" INF_24="1" INF_25="1" 
INF_49="1" INF_50="1" INF_26="2" INF_27="1" INF_28="1" INF_29="2" INF_30="2" 
INF_31="2" INF_32="2" INF_33="2" INF_34="2" INF_35="2" INF_36="2" INF_37="2" 
INF_38="2" INF_39="2" INF_40="2" INF_41="2" INF_42="2" INF_53="1" INF_45="2" 
INF_43="1" INF_46="2" INF_47="2" INF_54="2" INF_55="2" INF_56="2" INF_58="2" 
PRIM=" В рiчному звiтi та перелiку вiдсутня iнформацiя, а саме: Інформація про 
одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не заповнювалась у 
зв&apos;язку з тим, що в звітному періоді ліцензій (дозволів) на окремі види 
діяльності емітент не отримував; Відомості щодо участі емітента в створенні 
юридичних осіб відсутні, оскільки Товариство у звітному періоді не приймало 
участі у створенні юридичних осіб. До складу регулярної річної інформації не 
включена форма &quot;Інформація щодо посади корпоративного секретаря&quot; у 
зв&apos;язку  з тим, що посада корпоративного секретаря не вводилася; Інформацiя
про рейтингове агенство не надається,  у зв&apos;язку з тим, що в статутному 
капiталi Товариства немає державної частки і послугами рейтингового агенства не 
користується; Вiдповiдно до Статуту та Установчих документiв особи в тому числi 
юридичнi, якi були засновниками на момент створення товариства це Регiональне 
вiддiлення Фонду Державного майна України по Вiннницькi обл.та орендарi 
пiдприємства &quot;Вiнницька обласна друкарня&quot;. На кiнець звiтного перiоду 
в системi реєстру ПрАТ &quot;Вiнницька обласна друкарня&quot; Регiональне 
вiддiлення Фонду Державного майна акцiями не володiє; Інформацiя про дивiденди 
не надається, оскiльки така інформація приватним акціонерним товариствам не 
розкривається, згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013року; Інформація про 
юридичних осіб, послугами яких користується емітент не надається, оскільки 
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інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватним 
акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 
03.12.2013року; Інформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки емiтент
не здiйснював випуск облігацій. Інформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 
емiтентом не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював
випуск iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї); Інформацiя про 
похiднi цiннi папери не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не
здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв; Інформацiя про викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки емiтент не здiйснював викуп 
акцiй власної емiсiї протягом звiтного перiоду; Опис бізнесу приватними 
акціонерними  товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 
013.12.2013року; Інформаця про забезпечення випуску боргових цінних паперів не 
надається, оскільки (крім акцій) боргових чи будь-яких інших цінних паперів за 
весь період діяльності товариством не випускалися; Інформацiя про випуски 
iпотечних облiгацiй не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних облігацій;  Інформацiя про розмiр iпотечного покриття та його 
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов&apos;язань за iпотечними облiгацiями з 
цим iпотечним покриттям не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв; Інформацiя про розмiр iпотечного покриття та його 
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов&apos;язань за iпотечними облiгацiями з 
цим iпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду не надається, 
оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; Інформація про 
заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття не надається, оскільки емітент 
не здійснював випуск іпотечних цінних паперів; ) Інформацiя про вiдомостi 
структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не надається, оскiльки емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; Інформацiя про вiдомостi щодо 
пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року не надається, 
оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; Iнформацiя про 
наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi
включено до складу iпотечного покриття не надається, оскiльки емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; Iнформацiя про випуски iпотечних 
сертифiкатiв не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
сертифікатів; Iформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається, оскiльки 
емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; Iнформацiя про основнi 
вiдомостi про ФОН не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 
сертифiкатiв про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не надається, 
оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що 
володiють сертифiкатами ФОН не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 
сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не 
надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя 
про правила ФОН не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв
ФО; Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку вiдсутня, оскiльки  бухгалтерський облік на Товаристві 
протягом 2017 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України 
&quot;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quot; № 996-XIV 
від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції &quot;Про застосування плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов&apos;язань та 
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господарських операцій підприємств та організацій&quot;, затвердженої Наказом 
Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань 
організації обліку.Товариством у звiтному перiодi випуск акцiй, процентних 
облiгацiй, дискотних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облігацій, та iнших 
цiнних паперiв не здiйснювались; Товариство в асоцiацiї, корпорацiї, концернах 
та iнших об&apos;єднань не входить, фiлiї не створювались; Звіт про рух грошових
коштів (за не прямим методом) не заповнюється, оскільки товариство здійснює рух 
грошових коштів (за прямим методом); Звіт про стан об&apos;єкта нерухомості (у 
разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов&apos;язань за якими 
здійснюється шляхом передачі об&apos;єкта (частини об&apos;єкта) житлового 
будівництва) не надається, оскільки Товариство не випускало цільових облігацій, 
виконання зобов&apos;язань за якими забезпечена об&apos;єктами нерухомості; 
Посадові особи член Правління Кравець Т.І. та член наглядової ради Антименюк 
І.М. особисто на кінець звітного періоду також акціями не володіють.  
Аудиторська компанія  «РЕЙТИНГ- АУДИТ» Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів

   аудиторської діяльності  № 4129 від 26.03.2008р.   45000, 
    Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності 101,  

  Керівнимпосадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»,  НКЦПФР  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) 

       Умовно-позитивний  м. Київ
19 лютого 2018року  щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2017р. 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»,  код ЄДРПОУ 
02465619,  що зареєстроване за адресою:  21050, Вінницька обл., місто Вінниця, 
вулиця Київська, будинок  І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Аудиторський 
висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» станом на 31.12.2017р. За 
2017 р.    Думка аудитора   Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути 
використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством.  
Вступний параграф  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ»зареєстроване  відповідно до Господарського та Цивільного  Кодексів, 
Законів України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» та інших законодавчих актів. Товариство є юридичною особою, має 
самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням. 
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими 
внутрішніми нормативними документами, рішеннями. Станом на 31.12.2017 р. 
відокремлених підрозділів у Товариства  немає.   Основні відомості про 

 Товариство Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»  Скорочена назва підприємства ПРАТ «ВІННИЦЬКА 

 ОБЛДРУКАРНЯ» Організаційно-правова форма підприємства Приватне акціонерне 
   товариство Ознака особи Юридична Форма власності Приватна Код за ЄДРПОУ

 02465619 Місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця 
 Київська, будинок 4 Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 

 01.09.2004 Дата запису: 01.09.2004 Номер запису в ЄДР Номер запису: 1 174 120 
 0000 000182 Основні види діяльності КВЕД: 17.23 Виробництво паперових 

канцелярських виробів; 18.12 Друкування іншої продукції; 18.14 
Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов&apos;язаних із нею послуг; 
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 47.62 
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих 
магазинах; 58.11 Видання книг (основний); 68.20 Надання в оренду й експлуатацію 
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власного чи орендованого нерухомого майна; 73.12 Посередництво в розміщенні 

 реклами в засобах масової інформації Дата внесення останніх змін до Статуту
Затверджено Загальними зборами акціонерів Протоколом №1 від 27 вересня 2012 року

 Керівник, головний бухгалтер,кількість працівників Керівник – Бодлєв Микола
Федорович Бухгалтер – Кузьміна Вікторія Дмитрівна Кількість працівників – 46   
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а 
також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та 
інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Масштаб 
перевірки:       Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону
України &quot;Про  державне  регулювання  ринку  цінних паперів  в  
Україні&quot;,  Закону України &quot;Про цінні папери та фондовий ринок&quot;, 
Закону України &quot;Про аудиторську  діяльність&quot;, &quot;Про   господарські
  товариства&quot; та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою 
України в якості національних, які використовуються під час аудиторської 
перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці 
стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на 
одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у 

 фінансовій звітності підприємства. Аудитори керувалися законодавством 
України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними 
стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми 
аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні 
методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення 
результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. 
Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених 
договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості 
помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність 
суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку 
про ступінь достовірності фінансової звітності  та надання оцінки реального 
фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, 
шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої 
у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів 
обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.          
Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені 
дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були 
досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що 
застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи
амортизації основних засобів, тощо.  Ми вважаємо, що отримали достатні та 
відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.  Опис аудиторської 
перевірки та опис важливих аспектів облікової політики  Планування і проведення 
аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 
фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій 
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку 
нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в 
Україні, чинним протягом періоду перевірки. Фінансова звітність Товариства 
підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (надалі – ПСБО), та відповідно до Облікової політики 
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ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ». Річна фінансова
звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом
на кінець останнього дня звітного року. Аудиторам надано до перевірки фінансову 
звітність Товариства складену за згідно з вимогами Національних положень 

 (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме: - Баланс станом на 31.12.2017 
  року; - Звіт про фінансові результати за 2017 рік; - Звіт про рух грошових 

  коштів за 2017 рік; - Звіт про власний капітал за 2017 рік; - Примітки до 
річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. Фінансова 
звітність Товариства за 2017 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам 
ПСБО.  Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, 
крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова 
звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання 
фінансової звітності. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих 
принципів Національних положень (стандартів) бухгалтерського облікуПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», а також оцінку загального 
подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від 
керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та 
зобов&apos;язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів 
та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.  
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та 
інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які 
відповідають суті здійснених господарських операцій.  Відповідальність 
управлінського персоналу за фінансову звітність   Управлінський персонал 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» в особі 
відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б)
МСА 210 &quot;Узгодження умов завдань з аудиту&quot;: - за складання і 
достовірне подання фінансової звітності за 2017 рік відповідно до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 
996-XIV та  Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; - за 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки; - за наявність суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з 
фінансовою звітністю; - за невідповідне використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного 
фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 
«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 
міжнародних стандартів аудиту». Відповідальна особа  несе відповідальність  
також за: - початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; - 
правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та 
господарських фактів; - доказовість, повноту та юридичну силу первинних 
облікових документів; - методологію та організацію бухгалтерського обліку; - 
управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну 
документацію. Для проведення аудиторської перевірки за 2017 рік, відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»,
МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

 аудитора», були надані наступні документи: 1. Баланс станом на 31.12.2017 
  року; 2. Звіт про фінансові результати за 2017 рік; 3. Звіт про рух 
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  грошових коштів за 2017 рік; 4. Звіт про власний капітал за 2017 рік; 5.

Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. 
   6. Статутні, реєстраційні документи; 7. Протоколи, накази; 8. Регістри

бухгалтерського обліку та первинні документи. Підготовка фінансової звітності 
вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на 
суми активів та зобов&apos;язань, відображених у фінансовій звітності, а також 
на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом 
звітного періоду. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і 
достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського облікута за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, 
або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими 
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

 звітування компанії.   Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є
висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора», МСА 720   «Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, 
МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також зобов&apos;язують нас планувати і здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти
не містять суттєвих викривлень.  Аудит включає перевірку шляхом тестування 
доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а 
також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх
оцінок, здійснених управлінським персоналом Приватного акціонерного товариства 
«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», а також оцінку загального подання фінансових 
звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального
подання фінансової звітності. 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. Перевірка 
проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» 
в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську 
діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-V, Законів України «Про цінні папери 
та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV зі змінами та доповненнями,
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 
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року № 448/96-ВР, зі змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих 
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), 
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017
№338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють 

 діяльність учасників Фондового ринку.   Аудиторська перевірка включає 
оцінку застосованих принципів Національних положень(стандартів) бухгалтерського 
обліку   та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом 
Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»,  також оцінку 
загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося 
питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. Отримані 
аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну 
основу для висловлення аудиторської думки. Нашими цілями є отримання 
обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте
не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 
викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 
користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи 
аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • 
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  • оцінюємо 
прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 
і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  • 
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки.. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

 отриманих до дати нашого звіту аудитора.  • оцінюємо загальне подання, 
структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а 
також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 
основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо
тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і
час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 
суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми
також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
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виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 
заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення 
під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту.   Думка із застереженням (умовно-позитивна)  Ми провели аудит 
фінансової звітностіПриватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ» відповідно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»,
що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту про 
сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових 
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, 
за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан компанії на 
31 грудня 2017 р., її фінансові результати тарух грошових потоків за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.  Основа для думки із застереженням (підстава висловлення

 умовно-позитивної думки)  Аудитори звертають увагу, що загальна сума 
поточних зобов’язань і забезпечень Товариства на кінець звітного року порівняно 
з його початком зросла на 986,0 тис. грн. Цей приріст відбувся за рахунок 
збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги, частка якої
у поточних зобов&apos;язаннях станом на 31.12.2017 року складає 11,48%, 
кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, частка якої у поточних 
зобов&apos;язаннях станом на 31.12.2017 року складає 13,82%, кредиторської 
заборгованості за розрахунками зі страхування, частка якої у поточних 
зобов&apos;язаннях станом на 31.12.2017 року складає 1,09%, кредиторської 
заборгованості за розрахунками з оплати праці, частка якої у поточних 
зобов&apos;язаннях станом на 31.12.2017 року складає 3,75% та інших поточних 
зобов’язань, частка яких у поточних зобов’язаннях складає 69,86%. Загальне 
зростання поточної кредиторської заборгованості Товариства було зумовлене як 
збільшенням обсягів його діяльності, так і допущеним у звітному році 
сповільненням оборотності оборотних активів, що вимагало додаткового залучення 

 капіталу в оборот підприємства. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами 
викладено в розділі «Відповідальність аудитора» нашого звіту. Ми є незалежними 
по відношенню до суб’єкта перевірки згідно з етичними вимогами відповідних норм 
Закону України &quot;Про аудиторську діяльність&quot; і Кодексу етики, а також 
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки із застереженням.  Ключові питання аудиту   Ключові 
питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при 
формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 
питань.  Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням» 
ми визначили, що немає таких ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 
надати в нашому звіті.  Інша інформація (питання)  Наша думка щодо фінансової 
звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
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рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом 
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією 
та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією 
і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця
інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які потрібно було б включити до звіту.  ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА 
РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ  Відомості щодо діяльності . Розкриття інформації про стан 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності  Фінансова звітність Товариства 
станом на 31.12.2017 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає 
фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2017 р. згідно з 
нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні. Товариство для складання фінансової звітності використовує 
концептуальну основу за ПСБО. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет
фінансової звітності, складеної станом на 31.12.2017 року. На Товаристві 
фінансова звітність складалась протягом 2017 року своєчасно та представлялась до
відповідних контролюючих органів. Концептуальною основою для підготовки 
зазначеної фінансової звітності Товариства є ПСБО. Бухгалтерський облік 
Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп’ютерної 
техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. Фінансова звітність 
Товариства за 2017 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних 
органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація 
бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного 
законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2017 р. 
Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві 
протягом 2017 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України 
&quot;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quot; № 996-XIV 
від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції &quot;Про застосування плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов&apos;язань та 
господарських операцій підприємств та організацій&quot;, затвердженої Наказом 
Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань 
організації обліку. Порушень обліку не виявлено.  Розкриття інформації щодо 
обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів та їх зносу.  Необоротні активи станом на 31.12.2017 року становлять 2 
637 тис. грн., в тому числі нематеріальні активи за залишковою вартістю – 8 тис.
грн., основні засоби за залишковою вартістю – 2 629 тис. грн. Довгострокові 
фінансові інвестиції станом на 31.12.2017відсутні. Інші необоротні активи станом
на 31.12.2017 відсутні.  Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, 
класифікації та оцінки запасів, незавершеного виробництва та товарів. Станом на 
31.12.2017 року запаси (товари) Товариства відображені в сумі 1 629 тис. грн.  
Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської 
заборгованості    Аналіз даних дебіторської заборгованості Товариства  станом на
31.12.2017 року свідчить, що інвентаризація проведена згідно з чинним 
законодавством. Поточна дебіторська заборгованість  за продукцію,товари,роботи 
послуги станом на 31.12.2017 становить 218 тис. грн.; дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість
вірно відображена в сумі 262 тис. грн.  Грошові кошти. Касові та банківські 
операції. Облік розрахунків. Облік касових та банківських операцій Товариства, 
відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей 
не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих 
вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку 
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відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним 
банківських виписок. Станом на 31.12.2017 року в балансі Товариства сума грошові
коштита їх еквівалентивірно відображені в сумі 896 тис. грн. Поточні фінансові 
інвестиції Товариства станом на 31.12.2017 року відсутні. Витрати майбутніх 
періодів станом на 31.12.2017 складають 3 тис. грн.  Розкриття інформації про 
класифікацію та оцінку витрат діяльності. На Товаристві у 2017 році 
загальногосподарські витрати та витрати на збут відносяться безпосередньо на 
результат діяльності.   Інші оборотні активи. Інші оборотні активи Товариства 
станом на 31.12.2017 р. вірно відображені в сумі 182 тис. грн.  Розкриття 
інформації про відображення зобов&apos;язань у фінансовій звітності 
Бухгалтерський облік та оцінка зобов&apos;язань здійснюється відповідно до ПСБО.
Та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку № 291. 
Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов&apos;язань станом 
на 31.12.2017 року, а саме - ІІІ розділ &quot;Поточні зобов&apos;язання і 
забезпечення&quot; підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними 
інвентаризації, яка проведена згідно з чинним законодавством України. Фактичні 
дані про зобов&apos;язання Товариства  відповідно до ПСБО. Вірно відображені у 
сумі 1 838 тис. грн. та станом на 31.12.2017 року та розподілені наступним 
чином: Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги – 211 
тис. грн.; розрахунками з бюджетом – 254 тис. грн; розрахунками зі страхування –
20 тис. грн; розрахунками з оплати праці – 69 тис. грн; Інші поточні 
зобов’язання станом на 31.12.2017 становлять 1 284 тис. грн.  Розкриття 
інформації про статутний та власний капітал  Аудиторами підтверджується 
дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність 
відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення 
аналітичного обліку рахунку 40 „ Зареєстрований (Статутний) капітал ”.  
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №359/1/10 зареєстрованого 
08.06.2010 року виданого 13.11.2012 року НКЦПФР,Приватного акціонерного 
товариства «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»Статутний капітал Товариства складає 1 
979000 грн (Один мільйон дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч гривень 00 копійок), 
який поділений на  9 895 140  штук(Дев’ять мільйонів вісімсот дев’яносто п’ять 
тисяч сто сорок) простих іменних акцій.(Затвердженого Протоколом Загальних 
зборів акціонерів Товариства «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Протокол №1 від 27 
вересня 2012 р.). Розмір статутного капіталу повністю відповідає установчим 
документам Товариства. Станом на 31.12.2017 року статутний капітал сформовано 
повністю, що становить                         1 979 000 грн (Один мільйон 
дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч гривень 00 копійок) Величина статутного 
капіталу згідно з установчими документами наступна:  Зареєстрований статутний 
капітал – 1 979 000 грн.; Сплачений статутний капітал  – 1 979 000 грн.; Станом 
на 31.12.2017р. Статутний капітал сформовано та сплачено в розмірі 1 979,0 тис. 
Грн.  Перелік акціонерів, які володіють більш, як 10% акцій Товариства:  

 Прізвище, ім&apos;я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата 
 видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій 

  (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами 
     акцій прості іменні Бодлєв Микола Федорович АВ 

  768113 13.08.2007 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькi обл. 5953820
  60.1691 5953820 Кузьміна Галина Степанівна АА 737120 07.05.1998 Вінницьким 

     РВ УМВС України у Вінницькій обл. 2956084 29.8741 2956084 Усього 8909904
 90.0432 8909904   Станом на 01.01.2017 р. нерозподілений прибутокТовариства 

становив 637 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. нерозподілений прибутокТовариства
зріс на 925 тис. грн. і становить 1 562 тис. грн.  На нашу думку, інформація про
власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і 
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відповідає вимогам згідно ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Міністерства фінансів України  
від 25.02.2000  N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського обліку та відповідно 
до Національних стандартів фінансової звітності. Структура власного капіталу 

  Товариства: Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис 
  грн. На кінець звітного року, тис грн. Зареєстрований (пайовий) капітал
     1400 1 979 1 979 Капітал у дооцінках 1405 399 399 Додатковий 

      капітал 1410  Емісійний дохід 1411  Резервний 
     капітал 1415 50 50 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420

    637 1 562 Усього 1495 3 065 3 990  Розкриття інформації про 
відповідність вартості чистих активів Балансова вартість чистих активів 
Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2017 року 
складають: Необоротні активи                                          2 637 тис.
грн. Оборотні активи                                              3 191тис. Грн.
    РАЗОМ  активи                                         5 828 тис. грн. 
Довгострокові зобов’язання                            0 тис. грн. Поточні 
зобов’язання                                       1 838 тис. грн. РАЗОМ  
зобов’язання                                1 838 тис. грн.     Чисті активи: 
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 3 990 тис. грн.  Станом на 31.12.2017 р. 
вартість чистих активів складає 3 990тис. Грн. і визначена згідно чинного 
законодавства.  Аналіз фінансового стану  Для проведення аналізу фінансових 
показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс станом на
31.12.2017 року та Звіт про фінансові результати за 2017 рік. Економічна оцінка 
фінансового стану Товариства на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. проводилась на
підставі розрахунків наступних показників: 1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і 
поточних фінансових інвестицій до поточних зобов&apos;язань. Коефіцієнт 
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена

  негайно.Орієнтовне оптимальне значення  показника (0,25-0,5): К абс.л 
  01.01.2017 р. = 24/667=0,036 К абс.л 31.12.2017 р. = 896/1 838=0,487 

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без
 урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:  

 Кзаг.лікв. 01.01.2017 р.= (1 609-1 135)/667=0,711 Кзаг.лікв. 31.12.2017 
р.= (3 191-1 629)/1 838=0,850 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 
характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів

  Товариства: К авт. 01.01.2017 р.= 3 065/4 440=0,690 К авт. 
31.12.2017 р.= 3 990/5 828=0,685 4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним 
капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне 

 значення показника: 0,5…1,0:             К покр. 01.01.2017 р. = (708+667)/3 
 065=0,449             К покр. 31.12.2017 р. = 1 838/3 990=0,461 5. 

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується  як відношення чистого прибутку
  до середньорічної вартості активів Товариства: Крент. 31.12.2017 р. = 

925/((4 440+5 828)/2)=0,180  Основні показники фінансового стану ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»станом  на 01.01.2017 року 

 та на 31.12.2017 року наведені в таблиці. Таблиця  ПОКАЗНИК Оптимальне 
    значення ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ На 01.01.2017 р. На 

   31.12.2017 р. 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 0,036
   0,487 2. Коефіцієнт загальної ліквідності           &gt;1 0,711 0,850 

  3.Коефіцієнт фінансової  незалежності (автономії)               &gt;0,5
    0,690 0,685 4. Коефіцієнт структури капіталу &lt;1 0,449 0,461 5. 

   Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше - 0,180  
Інформація про пов’язаних осіб  Відповідно  до вимог Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 23 &quot;Розкриття інформації щодо пов&apos;язаних 
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сторін&quot; та МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського 
персоналу  із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності 
таких осіб, характеру  операцій з ними,а також провели достатні аудиторські 
процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або 
відсутності таких операцій.  Нами отримано підтвердження від управлінського 
персоналу стосовно того, що Товариство не володіє корпоративними правами інших 
підприємств.  Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу
не були виявлені відносини Товариства  з пов’язаними особами (зокрема 
афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності.  Події після 
дати балансу  Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати 
балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати 
суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Аудитори не отримали аудиторські 
докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з 
вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії. 
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав 
інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  
коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової 
звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий 
стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце
в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за 
звітний рік (згідно МСА 560 &quot;Подальші події&quot;). Аудитори підтверджують 
на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  наявність яких 
потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. Нами було 
також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 
сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, 
оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання 
безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та 
визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, 
які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність 
суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли 
впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.  Інформація 
про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 
діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, 
зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій В ході аудиторської 
перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та 
обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.  
Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та 
нормативно-правових актів Комісії.  Перевірка іншої фінансової інформації 
проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для 
отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів 
між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю 
виконувались запити персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою 
інформацією фінансовою звітністю не встановлено.  ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ Основні 

 відомості про аудиторську компанію:  Повна назва підприємства Приватне 
підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Скорочена назва підприємства 

  ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Ознака особи Юридична Код за ЄДРПОУ 30687076 
 Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101 

 Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4129 
від 26.03.08р., строк дії з 26.03.2008 року до 28.02.2018 рокувидане 
Аудиторською Палатою України Свідоцтво  про внесення до реєстру аудиторів та 
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аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 

 установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія П 000352 
від 12.02.2016 року, строк дії з 12.02.2016 року до 28.02.2018 року, видане 

 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Сертифікат аудитора
№ 006583 від 02.07.2009р., строк дії від 02.07.2009р. До 02.07.2019р.  Основні 
відомості про умови договору на проведення аудиту:  - дата та номер договору на 

 проведення аудиту від 05.02.2018 р. № 05/02-1 - дата початку та дата 
 закінчення проведення аудиту з 05.02.2018 р. по 19.02.2018 р.  Приватне 

підприємство  «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Заступник 
Директорам.п._____________   Т.М. Давиденко Приватного підприємства  

 «АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»  (сертифікат №006583)                   
                                                19 лютого 2018року" />
</z:DTSZMIST>
<z:DTSUROSOB_O>
<z:row KVED_NM1="[2010]Видання книг" KVED_NM3="[2010]Роздрібна торгівля газетами
та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах" KVED3="47.62" 
KVED_NM2="[2010]Друкування іншої продукції" KVED2="18.12" KVED1="58.11" 
PERS_KL="43" DAT_AK="0" DERG_AK="0" STATUT="1979028" E_OBL="05000" NUM_GOS="АА 
890115" DAT_GOS="2004-09-01T00:00:00" NAC_BANK="Публічне акціонерне товариство 
акціонерний банк &quot;Укргазбанк&quot;" NAC_MFO="320478" NAC_RAH="26008177378" 
VAL_BANK="Публічне акціонерне товариство акціонерний банк 
&quot;Укргазбанк&quot;" VAL_MFO="320478" VAL_RAH="26008177378" />
</z:DTSUROSOB_O>
<z:DTSLICENCE>
</z:DTSLICENCE>
<z:DTSSTV_UO>
</z:DTSSTV_UO>
<z:DTSKORP_SEC>
</z:DTSKORP_SEC>
<z:DTSRA_INFO>
</z:DTSRA_INFO>
<z:DTSZASN_UR>
</z:DTSZASN_UR>
<z:DTSZASN_FZ>
</z:DTSZASN_FZ>
<z:DTSZASN_ALL>
</z:DTSZASN_ALL>
<z:DTSPERSON_P>
<z:row OPYS="Посадова особа голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової
ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою 
радою. Скликає засідання Наглядової ради та головує за них, затверджує порядок 
денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради.. Готує
доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової
ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення 
мети Товариства. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими 
особами Товариства.  Посадова особа визначена Статутом товариства. Посадова 
особа є акціонер емітента. Перелiк попереднiх посад особи, а саме:  25.04.2013р.
Протокол №1 річними ЗЗА  обрано наглядову раду у складі трьох членів ради. 
Відповідно до Статуту Товариства ст. 54 Закону України про акціонерні товариства
На засіданні наглядової ради Протокол №7 від 25.04.2013р.була обрана голова 
наглядової ради зі складу наглядової ради Карчава Н.А.  на новий термін дії 
голови наглядової ради .  12.04.2016р.Протокол №1 загальними зборами акціонерів 
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і на засіданні наглядової Протокол №7 від 12.04.2016р.була обрана голова 
наглядової ради зі складу наглядової ради Карчава Н.А.подовжено на новий термін 
дії повноважень голови наглядової ради. Освіта середня. Посадова особа  не 
обіймає посад на будь яких інших підприємствах.  Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду 
2017р. посадові особі нараховувалась  винагорода  у вигляді з/плати в сумі  
39541,42грн. Стаж  роботи (років)-49. Протягом останніх п&apos;яти років 
посадова особа працювала в ПрАТ &quot;Вінницька обласна друкарня&quot;- Головою 
Наглядової ради." OSVITA="середня" P_I_B="Карчава Надiя Андрiївна" PERS_OZN="1" 
PO_POSAD="ПрАТ &quot;Вінницька обласна друкарня&quot;  Голова наглядової ради." 
POSADA="Голова Наглядової ради" RIK="1950" STAGE="49" 
DAT_OBR="2016-04-12T00:00:00" TERM_OBR="3" />
<z:row OPYS="Посадова особа Голова Правління виконує функції  голови  
виконавчого органу Товариства та керує його роботою.Правління є  виконавчим 
органом товарства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та 
організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 
Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді. Освіта 
вища, Московський ДУ друкарства. Перелiк попереднiх посад особи, а саме: 
25.04.2013р. ЗЗА Протокол №1,  прийнято рішення про призначення на новий термін 
дії Голови Правління Бодлєва Миколи Федоровича. 12.04.2016р. ЗЗА Протокол №1 
прийнято рішення про подовження терміну дії повноважень Голови Правління Бодлєва
Миколи Федоровича. Посадова особа визначена  Статутом Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. 
Протягом звiтного перiоду 2017р. Посадовi особi  нараховувалась винагорода у 
виглядi з/плати в сумі 61216,69грн.  Стаж  роботи (років)- 56. Посадова особа не
працює та не займає  посад на будь-яких інших підприємствах. Протягом останніх  
п&apos;яти років посадова особа працювала в  ПрАТ &quot;Вінницька обласна 
друкарня&quot; - Головою Правління." OSVITA="Вища.  Московський ДУ  друкарства" 
P_I_B="Бодлєв Микола Федорович" PERS_OZN="1" PO_POSAD="Голова Правління  ПрАТ 
&quot;Вiнницька обласна друкарня&quot;" POSADA="Голова Правління      Директор" 
RIK="1944" STAGE="56" DAT_OBR="2016-04-12T00:00:00" TERM_OBR="3" />
<z:row OPYS="  Посадова особа член Правління повноваження діяти в інтересах 
Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.  Посадова особа визначена
Статутом Товариства. Рішенням  ЗЗА  12.04.2016р. Протокол №1 прийнято   про 
подовження терміну дії повноважень члена Правління Кравець Т.І.  Перелік 
попередніх посад особи, а саме:  начальник відділу постачання та збуту ПрАТ 
&quot;Вінницька обласна друкарня&quot; Повноваження та обов&apos;язки посадової 
особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має.  Стаж  роботи (років) -40. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Протягом останніх п&apos;яти років  посадова особа працювала в ПрАТ 
&quot;Вінницька обласна друкарня&quot;- Начальником  постачання та збуту." 
OSVITA="середня Технічний технікум , технік електрик" P_I_B="Кравець Татьяна 
Іванівна" PERS_OZN="1" PO_POSAD=". ПрАТ &quot;Вінницька обласна друкарня&quot; 
начальник відділу постачання та збуту." POSADA="Член Правління  Нач. постач. і 
збуту" RIK="1960" STAGE="40" DAT_OBR="2016-04-12T00:00:00" TERM_OBR="3" />
<z:row OPYS="Повноваження та обов&apos;язки посадової особи визначені Статутом 
товариства. 27.09.2012р. Протокол №1  11.04.2017р. Протокол №1 загальними 
зборами акціонерів  прийнято рішення про подовження дії повноважень ревізора 
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Постемського М.А.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагорода у грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась.  Стаж  роботи (років)-29  Протягом останніх 
п&apos;яти років посадова особа працювала   в ПрАТ &quot;Вінницька обласна 
друкарня&quot; Головним механіком." OSVITA="Вища. Львiвська Українська академiя 
друкарств." P_I_B="Постемський Микола Анатолiйович" PERS_OZN="1" PO_POSAD=" 
Головний механік ПрАТ &quot;Вінницька обласна друкарня&quot;" POSADA="Ревізор, 
Головний механік" RIK="1969" STAGE="29" DAT_OBR="2017-04-11T00:00:00" 
TERM_OBR="3" />
<z:row OPYS="Посадова особа Член Правління Головний бухгалтер повноваження діяти
в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень.  Керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, 
Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.  Головний 
бухгалтер веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності 
Товариства. Освіта вища, Тернопільський Національний економічний університет.  
Стаж  роботи (рокiв) -14.   12.04.2016р. Протокол №1 ЗЗА прийнято рішення про 
подовження терміну дії повноважень члена Правління Кузьміну В.Д.  Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа за звітний період винагороди не отримувала. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останніх 
п&apos;яти років посадова особа працювала в  ПрАТ &quot;Вінницька обласна 
друкарня&quot;- Головним бухгалтером." OSVITA="Вища. Тернопiльський Нацiональний
економiчний унiверситет" P_I_B="Кузьмiна Вiкторiя Дмитрiвна" PERS_OZN="1" 
PO_POSAD="ПрАТ &quot;Вінницька обласна друкарня&quot;- Головний бухгалтер" 
POSADA="Член Правління  Головний бухгалтер, акціонер" RIK="1984" STAGE="14" 
DAT_OBR="2016-04-12T00:00:00" TERM_OBR="3" />
<z:row OPYS="Повноваження та обов&apos;язки посадової особи визначені Статутом 
товариства. Рішенням  ЗЗА 12.04.2016р. Протокол №1 прийнято рішення про 
призначення члена наглядової ради. Освіта вища , ВІЕ Тернопільська академія 
народного господарства, облік аудит. Винагорода в грошовій та в натуральній 
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж 
роботи (років) - 14. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 
інших підприємствах. Попередні посади: Протягом останніх п&apos;яти років 
посадова особа працювала в  ПрАТ &quot;Вінницька обласна друкарня&quot;.Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах." 
OSVITA="Вища: ВІЕ &quot;Тернопільська академія народного господарства&quot;" 
P_I_B="Антименюк Ірина Миколаївна" PERS_OZN="1" PO_POSAD="ПрАТ &quot;Вінницька 
обласна друкарня&quot; секретар керівника" POSADA="Член Наглядової ради  
секретар керівника" RIK="1985" STAGE="14" DAT_OBR="2016-04-12T00:00:00" 
TERM_OBR="3" />
<z:row OPYS="Повноваження  та обов&apos;язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Рішенням ЗЗА від 12.04.2016р. Протокол №1 прийнято рішення про 
призначення на посаду члена наглядової ради. Освіта вища, педагогічний інститут,
вчителька. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером емітента. 
Загальний стаж роботи (років) - 27р. Попередні посади: - пенсіонер не працює. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах." 
OSVITA="Вища: Вінницький  педагогічний  інститут" P_I_B="Кузьміна Галина 
Степанівна" PERS_OZN="1" PO_POSAD="пенсіонер не працює" POSADA="Член Наглядової 
ради" RIK="1953" STAGE="27" DAT_OBR="2016-04-12T00:00:00" TERM_OBR="3" />
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</z:DTSPERSON_P>
<z:DTSOWNER_PO>
<z:row O_DATE="2007-02-27T00:00:00" O_PI="10" O_PIB="Кузьмiна Вiкторiя 
Дмитрiвна" O_POSADA="Член Правління" O_PP="0" O_PRI="0" O_PRP="0" 
O_SHARE="0.0001" O_SHARES="10" PERS_OZN="1" />
<z:row O_DATE="1900-01-01T00:00:00" O_PI="0" O_PIB="Кравець Татьяна Іванівна" 
O_POSADA="Член Правління" O_PP="0" O_PRI="0" O_PRP="0" O_SHARE="0" O_SHARES="0" 
PERS_OZN="1" />
<z:row O_DATE="1997-06-01T00:00:00" O_PI="30" O_PIB="Постемський Микола 
Анатолiйович" O_POSADA="Ревізор акціонерного товариства" O_PP="0" O_PRI="0" 
O_PRP="0" O_SHARE="0.0003" O_SHARES="30" PERS_OZN="1" />
<z:row O_DATE="2010-04-05T00:00:00" O_PI="6" O_PIB="Карчава Надiя Андрiївна" 
O_POSADA="Голова Наглядової ради" O_PP="0" O_PRI="0" O_PRP="0" O_SHARE="0.0001" 
O_SHARES="6" PERS_OZN="1" />
<z:row O_DATE="1997-06-01T00:00:00" O_PI="5953820" O_PIB="Бодлєв Микола 
Федорович" O_POSADA="Голова Правління.  Директор" O_PP="0" O_PRI="0" O_PRP="0" 
O_SHARE="60.1691" O_SHARES="5953820" PERS_OZN="1" />
<z:row O_DATE="2011-07-14T00:00:00" O_PI="2956084" O_PIB="Кузьміна Галина 
Степанівна" O_POSADA="Член Наглядової ради" O_PP="0" O_PRI="0" O_PRP="0" 
O_SHARE="29.8741" O_SHARES="2956084" PERS_OZN="1" />
<z:row O_DATE="1900-01-01T00:00:00" O_PI="0" O_PIB="Антименюк Ірина Миколаївна" 
O_POSADA="Член Наглядової ради" O_PP="0" O_PRI="0" O_PRP="0" O_SHARE="0" 
O_SHARES="0" PERS_OZN="1" />
</z:DTSOWNER_PO>
<z:DTSOWPO_ALL>
<z:row O_PI="8909950" O_PP="0" O_PRI="0" O_PRP="0" O_SHARE="90.0437" 
O_SHARES="8909950" />
</z:DTSOWPO_ALL>
<z:DTSOWNER_UR>
</z:DTSOWNER_UR>
<z:DTSOWNER_FZ>
<z:row O_DATE="1997-06-01T00:00:00" O_PI="5953820" O_PIB="Бодлєв Микола 
Федорович" O_PRI="0" O_SHARE="60.1691" O_SHARES="5953820" />
<z:row O_DATE="2011-07-11T00:00:00" O_PI="2956084" O_PIB=" Кузьміна Галина 
Степанівна" O_PRI="0" O_SHARE="29.8741" O_SHARES="2956084" />
</z:DTSOWNER_FZ>
<z:DTSOWFZ_ALL>
<z:row O_PI="8909904" O_PRI="0" O_SHARE="90.0432" O_SHARES="8909904" />
</z:DTSOWFZ_ALL>
<z:DTSZBORY>
<z:row DAT_ZBOR="2017-04-11T00:00:00" KV_ZBOR="90.0433" OPYS="Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:                                               
            ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:                                     ( 
Перелік питань, що виноситься на голосування)    1.Про обрання  лічильної 
комісії річних  загальних зборів  акціонерів Товариства,  2.Про обрання голови 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, 3.Про обрання  секретаря  річних 
загальних зборів  акціонерів  Товариства,  4.Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів 
акціонерів  Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 
зборів Товариства, 5.Звіт Голови Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2016р.  та визначення основних напрямів  
господарської діяльності  на 2017р.та його затвердження,                        
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                           6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016р. 
Та його затвердження,  7.Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016р.та його 
затвердження,  8.Затвердження результатів фінансової річної звітності балансу 
Товариства за 2016р.та визначення  порядку розподілу прибутку та (або) покриття 
збитків за 2016р. 9.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятись товариством протягом не більш як одного року,  ринкова вартість майна 
робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків але 
менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання таких право 
чинів Голові Правління Товариства. 10.Про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року,  
ринкова вартість майна робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів 
становить 50 і більше  відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання 
таких право чинів Голові Правління Товариства, 11.Прийняття рішення про 
припинення повноважень Ревізора Товариства, 12.Прийняття рішення про обрання 
Ревізора Товариства.                                                 Результати 
річних  загальних зборів акціонерів                                            (
Перелік питань, що виносилися  на голосування)                             . 1. 
Про обрання  лічильної комісії річних  загальних зборів  акціонерів  Товариства 
                                     «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    
«Утрималось» -0%.   2..  Про обрання  голови  річних  загальних зборів  
акціонерів  Товариства                                        «ЗА» -  100%    

 «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 3. Про обрання  секретаря  річних  
загальних зборів  акціонерів  Товариства                                        
«ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%.   4.    Затвердження порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного 
загальних зборів  акціонерів  Товариства, затвердження порядку (регламенту) 
проведення Загальних зборів Товариства,                                        
«ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%.  5.   Затвердження звіту 
Голови Правління Товариства  за 2016р. та визначення основних напрямів 
господарської   діяльності  на 2017р.                                     «ЗА» -
100%   «Проти» - 0%  «Утримались» -0%                                           
                                                                                
                                                                                
                                               6.   Затвердження звіту 
Наглядової ради за 2016р. Товариства.                                        

 «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,    «Утрималось» - 0%. 7. Затвердження звіту 
ревізора за 2016р. Товариства.                                       «ЗА» -100%,

  «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%. 8. Затвердження результатів фінансової 
річної звітності балансу Товариства за 2016р.та визначення  порядку розподілу 
прибутку та (або) покриття збитків за 2016р.                                    

     «ЗА» -100%,  «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%/ 9. Про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного
року,  ринкова вартість майна робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів
перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди 
на підписання таких право чинів Голові Правління Товариства.                    
                   «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%.            
                      10.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року,  ринкова вартість
майна робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів становить 50 і більше  
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відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
акціонерного товариства, та надання згоди на підписання таких право чинів Голові
Правління Товариства.               «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» 
- 0%.                                    11.Прийняття рішення про припинення 
повноважень Ревізора Товариства,                                      «ЗА» - 
100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%. 12.Прийняття рішення про обрання 
Ревізора Товариства                                     «ЗА» - 100%,   «Проти» -
0%,   «Утримались» - 0%.                             Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного:  пропозиції щодо внесення змін та
доповнень до порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення 
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:  збори чергові.                                  
                     Причини, чому загальні збори не відбулися:  відбулися." 
VYD_ZBOR="1" />
</z:DTSZBORY>
<z:DTSDYVIDEND>
</z:DTSDYVIDEND>
<z:DTSDYVIDPAY>
</z:DTSDYVIDPAY>
<z:DTSOBSLUG>
</z:DTSOBSLUG>
<z:DTSPAPERY_A>
<z:row DT_STOCK="2010-06-08T00:00:00" FI_STOCK="1" KD_STOCK="UA4000080956" 
KL_STOCK="9895140" NS_STOCK="359/1/10" NV_STOCK="0.2" OPYS="Iнформацiя про 
внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:  не 
здiйснюється.  Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 
цiнними паперами емiтента:  не здiйснюється.  Iнформацiя щодо факту 
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:  не 
здiйснюється.  Мета додаткової емiсiї:   не здiйснювалась.  Спосiб розмiщення:  
не здiйснювалось." OR_STOCK="ДКЦПФР" PR_STOCK="100" SM_STOCK="1979028" 
TP_STOCK="01110100" />
</z:DTSPAPERY_A>
<z:DTSOBLIG_PR>
</z:DTSOBLIG_PR>
<z:DTSOBLIG_DK>
</z:DTSOBLIG_DK>
<z:DTSOBLIG_TS>
</z:DTSOBLIG_TS>
<z:DTSPAPER_DR>
</z:DTSPAPER_DR>
<z:DTSPOHID_CP>
</z:DTSPOHID_CP>
<z:DTSVYKUP>
</z:DTSVYKUP>
<z:DTSBUS_TEXT>
</z:DTSBUS_TEXT>
<z:DTSOSN_ZASB>
<z:row OS_VVPV="2487" OS_VVKV="2296" OS_OVPV="0" OS_OVKV="0" OS_VOPV="2487" 
OS_VOKV="2296" OS_VOPB="1195" OSN_VOKB="1119" OSN_OOPB="0" OSN_OOKB="0" 
OSN_OPB="1195" OSN_OKB="1119" OSN_VOPM="1175" OSN_VOKM="1053" OSN_OOPM="0" 
OSN_OOKM="0" OSN_OPM="1175" OSN_OKM="1053" OSN_VOPT="79" OSN_VOKT="74" 
OSN_OOPT="0" OSN_OOKT="0" OSN_OPT="79" OSN_OKT="74" OSN_VOPL="0" OSN_VOKL="0" 
OSN_OOPL="0" OSN_OOKL="0" OSN_OPL="0" OSN_OKL="0" OSN_VOPI="38" OSN_VOKI="50" 
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OSN_OOPI="0" OSN_OOKI="0" OSN_OPI="38" OSN_OKI="50" OSN_VNPV="333" 
OSN_VNKV="333" OSN_ONPV="0" OSN_NOKV="0" OSN_NOPV="333" OSN_ONKV="333" 
OSN_ONPB="0" OSN_ONKB="0" OSN_VNPB="0" OSN_VNKB="0" OSN_NOPB="0" OSN_NOKB="0" 
OSN_VNPM="0" OSN_VNKM="0" OSN_ONPM="0" OSN_ONKM="0" OSN_NOPM="0" OSN_NOKM="0" 
OSNNVOPT="0" OSNNVOKT="0" OSN_ONPT="0" OSN_ONKT="0" OSN_NOPT="0" OSN_NOKT="0" 
OSN_VNPL="0" OSN_VNKL="0" OSN_ONPL="0" OSN_ONKL="0" OSN_NOPL="0" OSN_NOKL="0" 
OSN_VNPG="0" OSN_VNKG="0" OSN_ONPG="0" OSN_ONKG="0" OSN_NOPG="0" OSN_NOKG="0" 
OSN_VNPI="333" OSN_VNKI="333" OSN_ONPI="0" OSN_ONKI="0" OSN_NOPI="333" 
OSN_NOKI="333" OSN_VPVV="2820" OSN_VKVV="2629" OSN_OOPV="0" OSN_OOKV="0" 
OSN_PV="2820" OSN_KV="2629" OSN_OPYS="Термiни та умови користування основними 
засобами (за основними групами):  Ступiнь зносу основних засобiв:   71,4% 
Ступiнь використання основних засобiв: 89,8% Сума нарахованого зносу:  6585тис. 
Грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: зміни технологічного 
процесу  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмежень 
на використання основних засобiв не має." />
</z:DTSOSN_ZASB>
<z:DTSCHAKTIVY>
<z:row OPYS="Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за
попередній та звітний періоди відповідно до &quot;Методичних рекомендацій щодо 
визначення  вартості  чистих активів  акціонерних  товариств&quot;, затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р.
N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  Різниця між 
розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 2011 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить
2011 тис.грн.  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним 
капіталом на кінець попереднього періоду становить 1086 тис.грн. Різниця між 
розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на 
кінець попереднього періоду становить 1086 тис.грн. " SKAP_PP="1979" 
SKAP_ZP="1979" SSKAP_PP="1979" SSKAP_ZP="1979" VCA_PP="3065" VCA_ZP="3990" 
VUSNOVOK="Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від 
статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу 
України дотримуються." />
</z:DTSCHAKTIVY>
<z:DTSZOBOVYAZ>
<z:row OPYS="Iншi зобов&apos;язання емiтента 89тис.грн. Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги -211 тис.грн. Поточнi 
зобов&apos;язання за розрахунками 0  тис.грн. Iншi поточнi зобов&apos;язання 
1284 тис.грн. Зобов&apos;язань за   цiнними паперами, у тому числi за 
облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями 
та iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за
кожним видом) не має, фiнансової допомоги не отримувало. На думку аудитора, 
інформація про зобов&apos;язання розкрита у фінансових звітах товариства 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку." 
ZB_CP="0" ZB_FDZO="0" ZB_FICP="0" ZB_FON="0" ZB_ICP="0" ZB_INSHI="1584" 
ZB_KREDT="0" ZB_OBL="0" ZB_POH="0" ZB_RAZOM="1838" ZB_TAX="254" ZB_VEKSL="0" />
</z:DTSZOBOVYAZ>
<z:DTSZ_KREDIT>
</z:DTSZ_KREDIT>
<z:DTSZ_OBLIG>
</z:DTSZ_OBLIG>
<z:DTSZ_ICP>
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</z:DTSZ_ICP>
<z:DTSZ_FON>
</z:DTSZ_FON>
<z:DTSZ_POH>
</z:DTSZ_POH>
<z:DTSZ_INVEST>
</z:DTSZ_INVEST>
<z:DTSOBS_PROD>
<z:row NZP="1" OBS_RGR="3885" OBS_RNAT="1697" OBS_RV="25.76" OBS_VGR="3885" 
OBS_VNAT="1697" OBS_VPOD="Образотворча  (тис. Ар./вiдб. ф-т. 60х90)" 
OBS_VV="25.74" />
<z:row NZP="2" OBS_RGR="2460" OBS_RNAT="24" OBS_RV="24.6" OBS_VGR="2460" 
OBS_VNAT="24" OBS_VPOD="Товари народного споживання (тон.)" OBS_VV="24.6" />
<z:row NZP="3" OBS_RGR="3655" OBS_RNAT="80" OBS_RV="49.64" OBS_VGR="3655" 
OBS_VNAT="80" OBS_VPOD="Iншi послуги" OBS_VV="49.66" />
</z:DTSOBS_PROD>
<z:DTSCVRP>
<z:row NZP="1" SKL_V="Матерiальнi витрати" VID_CVRP="71" />
</z:DTSCVRP>
<z:DTSDEAL_BA>
</z:DTSDEAL_BA>
<z:DTSDEAL_BC>
</z:DTSDEAL_BC>
<z:DTSDEAL_WI>
</z:DTSDEAL_WI>
<z:DTSGAR_TO>
</z:DTSGAR_TO>
<z:DTSGARFIN>
</z:DTSGARFIN>
<z:DTSOSOBLYVA>
<z:row DT_OPR="2017-04-12T00:00:00" DT_POD="2017-04-11T00:00:00" VYD_INF="33" />
<z:row DT_OPR="2017-04-12T00:00:00" DT_POD="2017-04-11T00:00:00" VYD_INF="5" />
</z:DTSOSOBLYVA>
<z:DTSCORP_ZZA>
<z:row ZV1_INC="0" ZV1_QZB="1" ZV1_RIK="2017" ZV2_INC="0" ZV2_QZB="1" 
ZV2_RIK="2016" ZV3_INC="0" ZV3_QZB="1" ZV3_RIK="2015" ZZA_Q2="1" ZZA_Q3="2" 
ZZA_Q7="2" ZZA_Q5="д/н" ZZA_Q6="2" ZZA_Q6_A="2" ZZA_Q6_K="2" ZZA_Q7_B="1" 
ZZA_Q7_I="д/н" ZZA_Q7_K="2" ZZA_Q7_R="2" ZZA_Q7_Y="2" ZZA_Q8_C="2" ZZA_Q8_D="1" 
ZZA_Q8_I="д/н" ZZA_Q8_O="1" ZZA_Q8_P="2" ZZA_Q8_V="2" ZZA_Q8_R="1" ZZA_Q8_N="2" 
ZZA_Q8_A="2" ZZA_Q8_S="2" ZZA_Q8_Y="2" ZZA_Q8A_SVB="2" ZZA_Q8A_EXA="2" 
ZZA_Q8A_AUC="2" ZZA_Q8A_CPH="д/н" ZZA_Q8A_OTH="д/н" ZZA_Q8B_ORD="д/н" 
ZZA_Q8B_EXO="д/н" ZZA_Q9="2" />
</z:DTSCORP_ZZA>
<z:DTSCORP_OU1>
<z:row OUP_Q11="3" OUP_Q16R="2" OUP_Q16P="0" OUP_Q14="0" OUP_Q15="0" 
OUP_Q14R="1" OUP_Q15R="0" OUP_Q16="0" OUP_Q17="11" OUP_Q18S="2" OUP_Q18A="2" 
OUP_Q18V="2" OUP_Q18K="2" OUP_Q18I="д/н" OUP_Q18O="В складі наглядової ради 
комітети не створювалися." OUP_Q18VW="Оцінка роботи комітетів не створювалась та
не проводилась." OUP_Q18CS="д/н" OUP_Q19="2" OUP_Q20F="1" OUP_Q20I="Винагороди 
членiв наглядової ради не визначаються." OUP_Q20N="1" OUP_Q20P="2" OUP_Q20S="2" 
OUP_Q21F="1" OUP_Q21I="д/н" OUP_Q21K="1" OUP_Q21N="2" OUP_Q21O="1" OUP_Q21V="2" 
OUP_Q21Y="2" OUP_Q21Z="1" OUP_Q22I="д/н" OUP_Q22K="2" OUP_Q22P="2" OUP_Q22S="2" 
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OUP_Q22Z="1" OUP_Q23="3" OUP_Q24="1" OUP_Q25="1" />
</z:DTSCORP_OU1>
<z:DTSCORP_OU2>
<z:row OUP_Q29A="1" OUP_Q29D="1" OUP_Q29F="1" OUP_Q29G="1" OUP_Q29H="1" 
OUP_Q29K="1" OUP_Q29M="1" OUP_Q29P="2" OUP_Q29S="1" OUP_Q29T="1" OUP_Q29V="2" 
OUP_Q29U="2" OUP_Q29Z="2" OUP_Q30A="2" OUP_Q30D="2" OUP_Q30F="2" OUP_Q30G="1" 
OUP_Q30H="1" OUP_Q30K="1" OUP_Q30M="1" OUP_Q30P="2" OUP_Q30S="2" OUP_Q30T="2" 
OUP_Q30V="1" OUP_Q30U="1" OUP_Q30Z="1" OUP_Q31A="2" OUP_Q31D="2" OUP_Q31F="2" 
OUP_Q31G="2" OUP_Q31H="2" OUP_Q31K="2" OUP_Q31M="2" OUP_Q31P="1" OUP_Q31S="2" 
OUP_Q31T="2" OUP_Q31V="2" OUP_Q31U="2" OUP_Q31Z="1" OUP_Q32A="2" OUP_Q32D="2" 
OUP_Q32F="2" OUP_Q32G="2" OUP_Q32H="2" OUP_Q32K="2" OUP_Q32M="2" OUP_Q32P="2" 
OUP_Q32S="2" OUP_Q32T="2" OUP_Q32V="2" OUP_Q32U="2" OUP_Q32Z="2" OUP_Q33="2" 
OUP_Q34="2" />
</z:DTSCORP_OU2>
<z:DTSCORP_OU3>
<z:row OUP_Q351="2" OUP_Q352="2" OUP_Q353="2" OUP_Q354="2" OUP_Q355="2" 
OUP_Q356="2" OUP_Q357="2" OUP_Q358="Згідно рішення чергових загальних зборів 
акціонерів 27.09.2012р. внутрішні положення товариством не приймалися, оскільки 
всі необхідні норми для роботи товариства зазначені у новій редакції Статуту 
Приватне акціонерне товариство &quot;Вінницька обласна    друкарня&quot;" 
OUP_Q36F="1" OUP_Q36P="2" OUP_Q36R="2" OUP_Q36S="1" OUP_Q36V="2" OUP_Q36Z="1" 
OUP_Q37F="2" OUP_Q37P="2" OUP_Q37R="1" OUP_Q37S="1" OUP_Q37V="1" OUP_Q37Z="1" 
OUP_Q38F="1" OUP_Q38P="1" OUP_Q38R="1" OUP_Q38S="1" OUP_Q38V="2" OUP_Q38Z="1" 
OUP_Q39F="1" OUP_Q39P="1" OUP_Q39R="2" OUP_Q39S="1" OUP_Q39V="2" OUP_Q39Z="1" 
OUP_Q40F="2" OUP_Q40P="2" OUP_Q40R="1" OUP_Q40S="1" OUP_Q40V="2" OUP_Q40Z="1" 
OUP_Q41="2" OUP_Q421="2" OUP_Q422="2" OUP_Q423="1" OUP_Q424="2" OUP_Q431="2" 
OUP_Q432="1" OUP_Q433="1" OUP_Q434="Рiшення приймалось спiльно Наглядова рада та
Правлiння." OUP_Q44="1" OUP_Q451="2" OUP_Q452="1" OUP_Q453="2" 
OUP_Q454="Аудитора було змінено із-за цінових критерій." OUP_Q461="1" 
OUP_Q462="2" OUP_Q463="2" OUP_Q464="2" OUP_Q465="2" OUP_Q466="Перевiрки 
проводились аудитом , за дорученням наглядової ради та виконавчого органу." 
OUP_Q471="2" OUP_Q472="2" OUP_Q473="1" OUP_Q474="2" OUP_Q475="2" 
OUP_Q476="Останнiй раз ревізором проводила перевiрку за дорученням наглядової 
ради." OUP_Q48="2" OUP_Q601="2" OUP_Q602="2" OUP_Q603="2" OUP_Q609="Самооцінку 
наглядова рада не проводила." OUP_Q60VW="Самооцінки роботи наглядової ради не 
проводилась." />
</z:DTSCORP_OU3>
<z:DTSCORP_ZIV>
<z:row ZIK_Q491="2" ZIK_Q492="2" ZIK_Q493="2" ZIK_Q494="1" ZIK_Q495="2" 
ZIK_Q496="д/н" ZIK_Q501="6" ZIK_Q51="3" ZIK_Q52="2" ZIK_Q56="2" 
ZIK_Q571="1900-01-01T00:00:00" ZIK_Q572="Акцiонерне товариство не має власного 
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння." ZIK_Q581="2" 
ZIK_Q582="Iнформацiя не оприлюднювалась про прийняття акцiонерним товариством 
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння." ZIK_Q59="При наявностi 
кодексу у товариствi буде розкрито стан дотримання кодексу (принципiв, правил) 
корпоративного управлiння." />
</z:DTSCORP_ZIV>
<z:DTSCORP_UPR>
</z:DTSCORP_UPR>
<z:DTSOBLIG_IP>
</z:DTSOBLIG_IP>
<z:DTSROZM_IP>
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</z:DTSROZM_IP>
<z:DTSZOB_IP>
</z:DTSZOB_IP>
<z:DTSZMINY_IA>
</z:DTSZMINY_IA>
<z:DTSSTR_IP>
</z:DTSSTR_IP>
<z:DTSPRAVA_IA>
</z:DTSPRAVA_IA>
<z:DTSBORG>
</z:DTSBORG>
<z:DTSVYP_IS>
</z:DTSVYP_IS>
<z:DTSRSTR_IA>
</z:DTSRSTR_IA>
<z:DTSFON>
</z:DTSFON>
<z:DTSSERT_FON>
</z:DTSSERT_FON>
<z:DTSO_FON_UR>
</z:DTSO_FON_UR>
<z:DTSO_FON_FZ>
</z:DTSO_FON_FZ>
<z:DTSOFON_ALL>
</z:DTSOFON_ALL>
<z:DTSCHA_FON>
</z:DTSCHA_FON>
<z:DTSPRAV_FON>
</z:DTSPRAV_FON>
<z:DTSAUDITINFO>
<z:row NAMEAUD="Приватне підприємство &quot;АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
&quot;РЕЙТИНГ-АУДИТ&quot;." EDRPOUAUD="30687076" MSZNAUD="45000, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Незалежності, 101" NUM_SV="4129" DAT_SV="2008-03-26T00:00:00" 
CHMB_QSNM="№4129" CHMB_QSDT="2008-03-26T00:00:00" 
AUD_REPFID="2017-12-31T00:00:00" AUD_REPSTD="2017-01-01T00:00:00" AUD_OPIN="02" 
AUD_EXPL="Думка із застереженням (умовно-позитивна)  Ми провели аудит фінансової
звітностіПриватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» 
відповідно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», що 
складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту про 
сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових 
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, 
за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан компанії на 
31 грудня 2017 р., її фінансові результати тарух грошових потоків за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку." AUD_SVCNM="№05/02-1" AUD_SVCDT="2018-02-05T00:00:00" 
AUD_BEG="2018-02-05T00:00:00" AUD_END="2018-02-19T00:00:00" 
AUD_DATE="2018-02-19T00:00:00" AUD_FEE="6500" />
</z:DTSAUDITINFO>
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