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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:
Товариству з обмеженою відповідальністю «Трипільський пакувальний
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ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальністю «Трипільський пакувальний
комбінат» станом на «31» грудня 2019 року та за рік, що закінчився на
вказану дату.

1. ДУМКА.
Незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП» проведено аудит фінансової звітності Товариства
з обмеженою відповідальністю «Трипільський пакувальний комбінат» (далі за текстом –
Підприємство) станом на «31» грудня 2019 року (далі за текстом – Дата Звітності) та за рік,
що закінчився на вказану дату, що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий
стан) станом на Дату звітності, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за
рік, що закінчився на вказану дату, Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на
вказану дату, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на вказану дату, та приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі –
фінансова звітність), складеної відповідно до Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку України.

На нашу думку, фінансова звітність Підприємства, що додається, подає достовірно в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства станом на Дату звітності, його
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

2. ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі за текстом –

МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними
по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі за текстом – Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо,
що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.

3. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ.
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої
думки щодо цих питань.

№
з/п Ключове питання аудиту Аудиторські процедури стосовно ключового

питання
1. Безперервність діяльності

(див. Примітку 6 до
фінансової звітності)

Діяльність підприємств в Україні відбувалась та
відбувається в умовах політичних та економічних
змін, в умовах фінансової нестабільності та
недосконалості законодавства. Майбутній розвиток
зазначених факторів, їх наслідок та вплив на
функціонування економіки – невідомі. Аудиторами
були ідентифіковані певні умови та події, які
потенційно можуть мати ризики щодо порушення
принципу безперервності діяльності підприємства.
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З метою отримання достатніх та доречних доказів
щодо можливості підприємства функціонувати на
безперервній основі аудиторами були проведено
ознайомлення з рішеннями найвищого органу
управління, обговорення та отримання пояснень
щодо проведення  керівним персоналом відповідних
заходів, вивчені фінансові плани, стратегічний план
розвитку підприємства, проаналізована фінансова
звітність на останню звітну дату та оцінені фінансові
показники діяльності на момент аудиту.
Також аудиторами були вивчені всі незакінчені
судові справи, в яких Підприємство виступає
стороною, проведені обговорення всіх аспектів та
можливих наслідків з керівним персоналом,
юристами підприємства та зовнішніми юристами.
Крім цього ми провели аналіз прогнозних планів
Підприємства щодо його майбутньої діяльності та
оцінили обґрунтованість цих даних.
Крім цього ми оцінили прийнятність та
обґрунтованість оцінок управлінського персоналу
щодо впливу майбутніх подій та умов на
безперервність діяльності.
Ми перевірили наведені розкриття інформації у
Примітках до фінансової звітності.
Керівництво стежить за станом розвитку поточної
ситуації і вживає заходів, за необхідності, для
мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки
це можливо. Подальший негативний розвиток подій
у політичній ситуації, макроекономічних умовах та
умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно
впливати на діяльність підприємства у такий спосіб,
що наразі не може бути визначений. Керівництво
вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні
для підтримки стабільної діяльності та розвитку
підприємства.
Дана фінансова звітність не включає ніяких
коригувань, які можуть мати місце в результаті такої
невизначеності. Про необхідність таких корегувань
буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і
зможуть бути оцінені.
В результаті проведення вказаних аудиторських
процедур аудитори вважають, що отримали достатні
та прийнятні аудиторські докази того, що
підприємство є здатним функціонувати на
безперервній основі принаймні на протязі 12 місяців
від дати звітності.

2. Операції з пов’язаними
особами (див. Примітку 1 до
фінансової звітності)

Як зазначено у Примітці 1 до фінансової звітності,
пов’язаними особами Підприємства є:
 Приватне акціонерне товариство «Рубіжанський

картонно-тарний комбінат» (код ЄДРПОУ
01882551, далі – ПрАТ «РКТК»), 93006, Україна,
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Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва,
67;

 Приватне акціонерне товариство «ВЗП-2» (код
ЄДРПОУ 25276677 далі – ПрАТ «ВЗП-2»), 03680,
м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Смольна, 7.

При цьому, взаємовідносини між Підприємством та
ПрАТ «РКТК» існують з моменту створення
Підприємства та відбуваються по сьогоднішній день.
ПрАТ «РКТК» є стратегічним партнером і головним
постачальникам сировини – картону та паперу, та
забезпечує Підприємство цією сировиною на 90-95%.
Об’єм поставок сировини – картону та паперу,
виробником яких також являється ПрАТ «РКТК», є
суттєвим для Підприємства. ПрАТ «РКТК» частково
забезпечує за замовленням Підприємство оснасткою
– штанцформами та кліше, та іншими матеріалами
такі, як стрічка для обмотки продукції в ПЕТ-плівку,
які разом є невід’ємною складовою при виробництві
гофропродукції, забезпечуючи при цьому
безперебійний процес її виготовлення. Також між
Підприємством та ПрАТ «РКТК» здійснюються
операції з купівлі-продажу продукції, виготовленої
обома підприємствами з ціллю своєчасного
забезпечення нею кінцевого споживача. Крім цього,
Підприємство отримує від ПрАТ «РКТК»
інвестиційні кошти на оновлення основних
виробничих потужностей комбінату. Так протягом
2013 року від ПрАТ «РКТК» було отримано внесок
до статутного капіталу Підприємства на загальну
суму 8 300 000 грн., а протягом 2014 року – ще 1 700
000 грн., які було сплачено за лінію для виробництва
виробів з гофрокартону FFG 618 Quatro в рамках
договору з французькою фірмою-постачальником
обладнання «BOBST Lyon».
Під час виконання аудиторських процедур ми
приділили особливу увагу операціям відвантаження
товарів (робіт, послуг) пов’язаним особам та
операціям закупівель товарів (робіт, послуг) у
пов’язаних осіб. Під час здійснення операцій з
пов’язаними особами викривлень у визнанні доходів
(витрат) нами не виявлено.

3. Судові позови та регуляторні
вимоги, що суттєво
впливають на діяльність
Підприємства (див.
Примітку 8.2 до фінансової
звітності).

Звертаємо Вашу увагу на Примітку 8.2 до фінансової
звітності, в якій зазначено, що у ході нормального
ведення бізнесу Підприємство час від часу одержує
претензії. Виходячи з власної оцінки, а також
внутрішніх професійних консультацій, керівництво
Підприємства вважає, що суттєві збитки за позовами
не будуть понесені, тому резерви не створювались.
Ми провели моніторинг судових справ та
регуляторних вимог, та не знайшли значних ризиків
щодо понесення збитків за судовими позовами.



5

4. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ.
4.1. Операційне середовище.

Звертаємо увагу, що діяльність Підприємства, як і діяльність більшості інших
підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в найближчому
майбутньому під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в
Україні, а також під впливом військового протистояння на сході України. Ці події можуть
мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Підприємства, характер
якого на поточний момент визначити неможливо. Хоча управлінський персонал вважає, що
він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Підприємства, остаточний
влив і наслідки політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони
можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та діяльність Товариства.
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ.
Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за іншу інформацію, що

подається разом з фінансовою звітністю та аудиторським висновком.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію і ми

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є

ознайомитися з такою іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве
викривлення.

Коли ми ознайомимося з іншою інформацією, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому
існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання, тим, кого
наділено найвищими повноваженнями.

6. ІНШІ ПИТАННЯ.
Станом на «01» Січня 2019 року показники фінансової звітності не підлягали

аудиторській перевірці, тому докази щодо залишків на початок звітного періоду нами
отримувались самостійно.

Відповідно до пункту 3 МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на початок
періоду» ми зобов’язані отримати достатні та прийнятні аудиторські докази стосовно:

 Відсутності викривлень у залишках на початок періоду, які могли б суттєво
впливати на фінансову звітність за поточний період;

 Підприємством послідовно застосовувались прийнятні облікові політики,
відображені у залишках на початок періоду та у фінансовій звітності за поточний
період;

 За необхідності, зміни в облікових політиках було враховано та адекватно подано
й розкрито відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового
звітування.

Ми отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо відсутності
викривлень у залишках на початок періоду шляхом:

 Визначення, що залишки на кінець попереднього звітного періоду були правильно
перенесені у якості залишків на початок поточного звітного періоду:

 Визначення, що залишки на початок поточного звітного періоду відображають
застосування прийнятних облікових політик;
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 Оцінки значущості залишків на початок періоду для фінансової звітності за
поточний період;

 Виконання аудиторських процедур з тестування залишків на початок періоду
(включаючи альтернативні процедури).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ,
КОГО НАДІЛЕНО НАЙІИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА
ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та 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 підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує
ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив
цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування підприємства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск
звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, якщо таке 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 не виявлення
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;
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 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
підприємством продовжити безперервну діяльність. 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. Втім майбутні події або умови можуть примусити підприємство
припинити свою діяльність на безперервній основі;

 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 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 застосовно, 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. Ми
описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його
корисність для інтересів громадськості.

9. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА
НОРМАТИВНИХ АКТІВ.

9.1. Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства.

Ми оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
Підприємства внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». На нашу думку, таки
ризики контролюються Підприємством та не мають суттєвого впливу на фінансову
звітність в цілому.

10. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ.

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит.
Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП»

Ідентифікаційний код 33236268
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Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРИПІЛЬСЬКІЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

ЗМІСТ

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3)
Звіт про власний капітал (форма № 4)
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до Положень

(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні станом на 31.12.2019 року та
за період, що закінчується на зазначену дату.
1. Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «Трипільський

пакувальний комбінат».
2. Умови, в яких працює Підприємство.
3. Основні принципи облікової політики.
3.1. Основа підготовки інформації.
3.2. Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики.
3.2.1. Перерахунок іноземної валюти.
3.2.2. Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та

незавершене будівництво.
3.2.3. Податки на прибуток.
3.2.4. Запаси.
3.2.5. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська

заборгованість.
3.2.6. Аванси видані.
3.2.7. Грошові кошти та їхні еквіваленти.
3.2.8. Власний капітал.
3.2.9. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська

заборгованість (фінансові зобов’язання).
3.2.10. Аванси отримані.
3.2.11. Резерви зобов’язань та відрахувань.
3.2.12. Винагороди працівникам.
3.2.13. Визнання доходів.
3.2.14. Податок на додану вартість.
3.2.15. Визнання витрат.
4. Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики.
5. Податкове законодавство.
6. Безперервно діюче підприємство.
7. Розкриття інформації у фінансовій звітності.
7.1. Нематеріальні активи.
7.2. Основні засоби.
7.2.1. Будівлі та споруди.
7.2.2. Машини та обладнання.
7.2.3. Транспортні засоби.
7.2.4. Інструменти, прилади інвентар.
7.2.5. Інші основні засоби.
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7.2.6. Інші необоротні матеріальні активи.
7.2.7. Капітальні інвестиції.
7.3. Інвестиційна нерухомість.
7.4. Довгострокові фінансові інвестиції.
7.5. Товарно-матеріальні запаси.
7.6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська

заборгованість.
7.7. Грошові кошти та їх еквіваленти.
7.8. Статутний капітал та інший капітал.
7.9. Поточні забезпечення виплат персоналу.
7.10. Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги та інша кредиторська заборгованість.
7.11. Чистий дохід (виручка) від реалізації.
7.12. Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг).
7.13. Інші операційні доходи.
7.14. Адміністративні витрати.
7.15. Інші операційні витрати.
7.16. Податок на прибуток.
7.17. Дата затвердження фінансової звітності.
8. Умовні та інші зобов’язання та операційні ризики.
8.1. Податкове законодавство.
8.2. Судові процедури.
8.3. Питання, пов’язані з охороною довкілля.
8.4. Страхові поліси.
9. Управління фінансовими ризиками.
9.1. Фактори фінансових ризиків.
9.2. Ринковий ризик
9.2.1. Валютний ризик
9.2.2. Ціновий ризик.
9.2.3. Ризик грошових потоків та справедливої вартості процентної ставки.
9.3. Кредитний ризик.
9.4. Ризик ліквідності.
10. Події після звітної дати.



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ
ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

 за ЄДРПОУ 31826484

Територiя КИЇВСЬКА  за КОАТУУ 3223110500
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари  за КВЕД 17.21
Середня кількість працівників 1 380
Aдреса, телефон вулиця Промислова, буд. 33, м. УКРАЇНКА, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08720 74974
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
   за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2019  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 408 329
первісна вартість 1001 1 271 1 451
накопичена амортизація 1002 863 1 122

Незавершені капітальні інвестиції 1005 25 337 2 330
Основні засоби 1010 360 249 379 106

первісна вартість 1011 716 106 771 804
знос 1012 355 857 392 698

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
  інші фінансові інвестиції 1035 6 6
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045 2 589 6 512
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 388 589 388 283

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 111 518 103 170
Виробничі запаси 1101 85 092 72 895
Незавершене виробництво 1102 6 809 5 672
Готова продукція 1103 17 822 22 412
Товари 1104 1 795 2 191
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 200 887 223 431
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 9 896 3 655
з бюджетом 1135 3 405 493
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 10
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 4 314 7 178
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 4 314 7 178
Витрати майбутніх періодів 1170 716 912
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -



резервах незароблених премій 1183  -  -
інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190 1 604 2 258
Усього за розділом ІІ 1195 332 344 341 107

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 720 933 729 390

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 152 000 152 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405 190 378 190 191
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 880 880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 92 776 96 281
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 436 034 439 352

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520  -  -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530  -  -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -  -
резерв незароблених премій 1533  -  -
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595  -  -

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615 272 347 274 558
розрахунками з бюджетом 1620 4 583 2 879
у тому числі з податку на прибуток 1621 3 939  -
розрахунками зі страхування 1625 541 829
розрахунками з оплати праці 1630 2 867 3 213
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 872 3 921
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -

Поточні забезпечення 1660 3 627 4 542
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 62 96
Усього за розділом ІІІ 1695 284 899 290 038

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 720 933 729 390

Керiвник Дьяченко Олена Юріївна

Головний бухгалтер Добротворська Світлана Сергіївна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
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КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТРИПІЛЬСЬКИЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

 за ЄДРПОУ 31826484

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                    за Рік 2019  р.
                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 225 375 1 128 842
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014  -  -
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 1 188 758 ) ( 1 042 667 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 36 617 86 175
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 27 764 65 055
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  - 34 357

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 25 737 ) ( 24 408 )
Витрати на збут 2150 ( 6 831 ) ( 5 660 )
Інші операційні витрати 2180 ( 28 130 ) ( 36 789 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  - 4 546

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 3 683 84 373
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 113 98
Інші доходи 2240 1 155  -

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 (  - ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 905 ) ( 19 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 4 046 84 452
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (728) (15 201)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 3 318 69 251
  збиток 2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  - 139 648
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  - 139 648
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  - 139 648
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 318 208 899

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 959 295 887 782
Витрати на оплату праці 2505 74 738 63 001
Відрахування на соціальні заходи 2510 16 194 13 490
Амортизація 2515 38 811 14 573
Інші операційні витрати 2520 32 206 24 582
Разом 2550 1 121 244 1 003 428

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Дьяченко Олена Юріївна

      Головний бухгалтер Добротворська Світлана Сергіївна
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КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ
ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

 за ЄДРПОУ 31826484

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2019 р.

                                                Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 416 288 1 265 399
Повернення податків і зборів 3005 1  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010 1 017 780
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 47 163 35 406
Надходження від повернення авансів 3020 1 624 116
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 113 98
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 241 26
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 218 713 ) ( 991 610 )
Праці 3105 ( 66 052 ) ( 54 235 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17 515 ) ( 14 259 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 51 262 ) ( 43 990 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 9 084 ) ( 6 967 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 ( 25 749 ) ( 23 502 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 16 429 ) ( 13 521 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 79 531 ) ( 140 215 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 668 ) ( 210 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 1 254 ) ( 1 053 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 31 452 56 253

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -



Інші надходження 3250  -  -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 ( 28 512 ) ( 58 046 )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -28 512 -58 046

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  -  -
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  -  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2 940 -1 793
Залишок коштів на початок року 3405 4 314 6 111
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (76) (4)
Залишок коштів на кінець року 3415 7 178 4 314

Керiвник Дьяченко Олена Юріївна

Головний бухгалтер Добротворська Світлана Сергіївна
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КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ
ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

за ЄДРПОУ 31826484

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2019 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 152 000 190 378  - 880 92 776  -  - 436 034

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 152 000 190 378  - 880 92 776  -  - 436 034

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 3 318  -  - 3 318

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  - (187)  -  - 187  -  -  -

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  - (187)  -  - 3 505  -  - 3 318

 Залишок на кінець
 року 4300 152 000 190 191  - 880 96 281  -  - 439 352

Керiвник Дьяченко Олена Юріївна

Головний бухгалтер Добротворська Світлана Сергіївна
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
29.11.2000  N 302 (у редакцiї наказу Міністерства фінансів України
вiд 28.10.2003 N 602)

Коди
                                       Дата (рiк, мiсяць,число) 2019 12 31

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 31826484
Територiя КИЇВСЬКА за КОАТУУ 3223110500
Орган державного управлiння за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари за КВЕД 17.21
Одиниця вимiру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
                      за 2019  рік

                                         Форма №5                                                       Код за ДКУД  1801008
I. Нематерiальнi активи

Залишок на Переоцiнка Нарахо- Втрати Іншi змiни за Залишок на
початок року (дооцiнка +, Вибуло за рiк вано вiд змен- рiк кiнець року

Групи Код Надiйшло уцiнка -) амортиза- шення
нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсної накопи- первiсна накопи- цiї за рік корисності первiсної накопи- первiсна накопи-

активiв ка (пере- чена (переоцi- ченої (переоцi- чена  за рiк (перео- ченої (перео- чена
оцiнена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- цiненої) аморти- цінена) аморти-
вартiсть зація вартостї зації вартiсть зація вартості зації вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
природними ресурсами
Права користування 020  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
майном
Права на комерційні 030  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
позначення
Права на об'єкти 040  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
промислової власностi
Авторське право та 050  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
суміжні з ним права

060  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Іншi нематеріальні активи 070 1271 863 185  -  - 5 5 264  -  -  - 1451 1122
Разом 080 1271 863 185  -  - 5 5 264  -  -  - 1451 1122
Гудвіл 090  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Із рядка 080 графа 14      вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (081)  -
                                           вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082)  -
                                           вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083)  -
Із рядка 080 графа 5        вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань (084)  -
Із рядка 080 графа 15      накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  -



II. Основнi засоби

Залишок на Надiй- Переоцiнка Вибуло за рiк Нарахо- Втрати Іншi змiни Залишок на у тому числi
Групи Код початок року шло (дооцiнка +, вано вiд за рiк кiнець року одержані за фінан- передані в опера-

основних ряд- за рiк уцiнка -) амор- змен- совою орендою тивну оренду
засобiв ка первiсна первiс- первiсна тизацiї шення первiс- первiсна первісна знос первісна знос

(пере- знос ної (пе- зносу (пере- знос за рiк корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео- (перео-
оцiнена) реоцi- оцiнена) ностi реоцi- оцiнена) цінена) цінена)
вартiсть неної) вартiсть неної) вартiсть вартість вартість

вартостi варто-
стi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інвестиційна 105  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 нерухомість
Капiтальнi витрати на 110  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

полiпшення земель
Будинки, споруди та 120 215139 59707 373  -  -  -  - 7345  -  -  - 215512 67052  -  -  -  -

передавальні пристрої
Машини та обладнання 130 487657 286576 56172  -  - 1985 1083 29670  -  -  - 541844 315163  -  -  -  -

Транспортнi засоби 140 3554 3232 164  -  - 38 34 129  -  -  - 3680 3327  -  -  -  -

Інструменти, прилади, 150 6391 4635 576  -  - 36 34 608  -  -  - 6931 5209  -  -  -  -

iнвентар (меблi)
Тварини 160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Багаторiчнi насадження 170  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Іншi основнi засоби 180 32 21  -  -  -  -  - 4  -  -  - 32 25  -  -  -  -

Бiблiотечні фонди 190  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Малоцiннi необоротні 200 3333 1686 1033  -  - 561 555 791  -  -  - 3805 1922  -  -  -  -

матерiальні активи
Тимчасовi (нетитульні) 210  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

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

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

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

Іншi необоротні 250  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

матерiальнi активи
Разом 260 716106 355857 58318  -  - 2620 1706 38547  -  -  - 771804 392698  -  -  -  -

 Із рядка 260 графа 14      вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi (261)  -
                                           вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262)  -
                                           залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються  (консервацiя, реконструкцiя тощо) (263) 276
                                           первісна (переоцінена )  вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 2943
                                           основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)  -
 Із рядка 260  графа 8           вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  -
                                           залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  -
 Із рядка 260  графа 5      вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266)  -
 Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) 45670
 Із рядка 260  графа 15     знос основних засобiв, щодо яких існують обмеження права власності (268)  -
 Із рядка 105  графа 14     вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)  -
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III. Капiтальнi iнвестицiї

Найменування показника Код За рiк На кiнець
рядка року

1 2 3 4
Капiтальне будiвництво 280 373 310
Придбання (виготовлення) основних засобiв  290 56912 526
Придбання (виготовлення) iнших 300 1032  -
необоротних матерiальних активiв
Придбання (створення) нематерiальних активів 310 185 1494
Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів 320  -  -
Іншi 330  -  -
Разом 340 58502 2330

 Із рядка 340  графа 3      капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  -
                                      фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)  -

IV. Фiнансовi iнвестицiї

Найменування показника Код За рiк На кiнець року
рядка довгостроковi поточнi

1 2 3 4 5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом
 участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства 350  -  -  -
дочiрнi пiдприємства 360  -  -  -
спiльну дiяльнiсть 370  -  -  -
Б. Іншi Фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капіталі 380  - 6  -
iнших пiдприємств
акцiї 390  -  -  -
облiгацiї 400  -  -  -
iншi 410  -  -  -
Разом (розд.А + розд.Б) 420  - 6  -

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)             Іншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  вiдображенi:
за собiвартiстю (421) 6
за справедливою вартiстю (422)  -
за амортизованою собiвартiстю (423)  -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)            Поточнi фiнансовi iнвестицiї відображені:
за собiвартiстю (424)  -
за справедливою вартiстю (425)  -
за амортизованою собiвартiстю (426)  -
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V. Доходи i витрати

Найменування показника Код Доходи Витрати
рядка

1 2 3 4
А. Іншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440 170 5145
Операцiйна курсова рiзниця 450 2590 1982
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 19756 19907
Штрафи, пенi, неустойки 470 19 19
Утримання об'єктiв житлово-комунального 480  -  -
 i соцiально-культурного призначення
Іншi операцiйнi доходи i витрати 490 5229 1077
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X  -
непродуктивні витрати і втрати 492 X  -
Б. Доходи i витрати вiд участi в
капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500  -  -
дочiрнi пiдприємства 510  -  -
спiльну дiяльнiсть 520  -  -
В. Іншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 530  -      x
Проценти 540     x  -
Фiнансова оренда активiв 550  -  -
Іншi фiнансовi доходи i витрати 560 113  -
Г. Іншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570  -  -
Доходи від об'єднання підприємств 580  -  -
Результат оцінки корисності 590  -  -
Неоперацiйна курсова рiзниця 600  -  -
Безоплатно одержанi активи 610  -      x
Списання необоротних активiв 620     x 3
Іншi доходи i витрати 630 1155 902

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю  (товарами, роботами, послугами)  (631)  -
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632)  - %
Із рядків 540-560  гр. 4    фінансові витрати, уключені до собівартості активів  (633)  -
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VI. Грошовi кошти

Найменування показника Код На кiнець року
рядка

1 2 3
Готівка 640  -
Поточний рахунок у банку 650 7018
Іншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660  -
Грошовi кошти в дорозi 670 160
Еквiваленти грошових коштiв 680  -
Разом 690 7178

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     Грошовi кошти, використання яких обмежено (691)  -

VII. Забезпечення і резерви

Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкува-
Види забезпечень Код Залишок у звiтному невикорис- ного вiдшкоду- Залишок

i резервiв рядка на початок нараховано додатковi роцi тану суму у вання витрат на кiнець
року (створено) вiдрахуван- звiтному iншою стороною, року

ня роцi що врахована
при оцiнцi за-

безпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 3626 9042  - 8126  -  - 4542

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720  -  -  -  -  -  -  -
пенсiйне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання 730  -  -  -  -  -  -  -
гарантійних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740  -  -  -  -  -  -  -

Забезпечення наступних витрат на виконання 750  -  -  -  -  -  -  -
зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв

760  -  -  -  -  -  -  -
770  -  -  -  -  -  -  -

Резерв сумнiвних боргiв 775  -  -  -  -  -  -  -
Разом 780 3626 9042  - 8126  -  - 4542
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VIII.Запаси

Код Балансова вар- Переоцiнка за рiк
Найменування показника рядка тiсть на кiнець збiльшення чистої

року вартостi реалiзацiї * уцiнка
1 2 3 4 5

Сировина i матерiали 800 49871  -  -
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 810 10  -  -
вироби
Паливо 820 127  -  -
Тара i тарнi матерiали 830 1592  -  -
Будiвельнi матерiали 840 29  -  -
Запаснi частини 850 20957  -  -
Матерiали сiльськогосподарського 860  -  -  -
призначення
Поточні біологічні активи 870  -  -  -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 309  -  -
Незавершене виробництво 890 5672  -  -
Готова продукцiя 900 22412  -  -
Товари 910 2191  -  -
Разом 920 103170  -  -

Із рядка 920 графа 3  Балансова вартiсть запасiв:
                      вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї  (921)  -
                      переданих у переробку  (922)  -
                      оформлених в заставу  (923)  -
                      переданих на комiсiю  (924)  -
Активи на вiдповiдальному зберiганнi  (позабалансовий рахунок 02)  (925)  -
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     запаси, призначені для продажу  (926)  -

    * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".
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IX. Дебiторська заборгованiсть

 Код  Всього на   у т.ч. за строками непогашення
   Найменування показника рядка  кiнець року

до 12 мiсяцiв  вiд 12 до  вiд 18 до
 18 мiсяцiв 36 мiсяцiв

              1   2      3      4       5      6
Дебiторська заборгованiсть за  940 223431 223373  - 58
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебiторська  950 3665 3338 48 279
заборгованiсть

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951)  -
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) 11619

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

Найменування показника Код Сума
рядка

1 2 3
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960  -
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970  -
Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за 980  -
якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будiвельнi контракти

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110  -
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120  -
валова замовникам 1130  -
з авансiв отриманих 1140  -
Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150  -
Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160  -
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XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код

рядка Сума
1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 4651
Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220 2589
на кiнець звiтного року 1225 6512
Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230  -
на кiнець звiтного року 1235  -
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 728
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1241 4651
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 -3923
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243  -
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250  -
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1251  -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252  -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253  -

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код

рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звiтний рiк 1300 38811
Використано за рiк - усього 1310 38811
в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 1311 7345
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 31202
з них машини та обладнання 1313 29670
придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 264
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315  -

1316  -
1317  -
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XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок вибуло за рік нарахо- втрати вигоди залишок на кінець залишок
Групи Код  року надійшло вано від змен- від  року на надійшло зміни вибуло залишок

біологічних ряд- первісна накопи-  за рік первісна накопи- аморти- шення віднов- первісна накопи- початок  за рік вартості за рік на кінець
активiв ка  вартість чена  вартість чена зації корис- лення вартість чена  року  за рік року

амор- амор- за рік ності корис- амор-
тизація тизація ності тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні
 активи – усього
   в тому числі: 1410  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
робоча худоба 1411  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
продуктивна худоба 1412  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
багаторічні насадження 1413  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1414  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
інші  довгострокові
біологічні  активи 1415  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Поточні біологічні активи –
усього
   в тому числі: 1420  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
тварини на вирощуванні
та відгодівлі 1421  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
біологічні активи в стані
 біологічних перетворень
(крім тварин на
вирощуванні та відгодівлі) 1422  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -

1423  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
інші поточні біологічні
активи 1424  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
Разом 1430  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14        вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431)  -
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16        залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість  (1432)  -
                                                        поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
                                                        утрачених унаслідок надзвичайних подій
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17      балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені  (1433)  -
                                                        законодавством обмеження права власності
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ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість Витрати, по- Результат від Фінансовий результат
Найменування  показника Код первісного в'язані з первісного визнання (прибуток +, збиток -) від

рядка визнання біологічними Уцінка Виручка від Собівартість первісного
перетворен- дохід витрати реалізації реалізації реалізації визнання та

нями реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи
 рослинництва - усього 1500  -  -  - (  - )  -  -  -  -  -
    у тому числі: 
       зернові і зернобобові 1510  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
           з них:
              пшениця 1511  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
              соя 1512  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
соняшник 1513  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
ріпак 1514  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
цукрові буряки (фабричні) 1515  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
картопля 1516  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
інша продукція рослинництва 1518  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
додаткові біологічні активи  рослинництва 1519  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
Продукція та додаткові біологічні активи
 тваринництва - усього 1520  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
    у тому числі: 
       приріст живої маси – усього 1530  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
           з нього:
              великої рогатої худоби 1531  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
             свиней 1532  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
молоко 1533  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
вовна 1534  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
яйця 1535  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
інша продукція тваринництва 1536  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
продукція рибництва 1538  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -

1539  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи - разом 1540  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -

     Керiвник Дьяченко Олена Юріївна

   Головний бухгалтер Добротворська Світлана Сергіївна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в Україні станом на 31.12.2019 року та за період, що закінчується

на зазначену дату.

1. Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «Трипільський
пакувальний комбінат».

Закрите акціонерне товариство «Трипільський пакувальний комбінат» було створено
21.02.2002 року в промисловій зоні Обухівського району Київської області в м. Українка за
адресою: вул. Промислова, 33, та зареєстроване Обухівською районною державною
адміністрацією Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію № 13421450000002518,
код за ЄДРПОУ 31826484, юридична адреса: 08720, Київська обл., м. Українка вул.
Промислова, 33.
Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Трипільський пакувальний комбінат»
(далі за текстом – Підприємство) відбулося відповідно до чинного законодавства України
шляхом перетворення з Закритого акціонерного товариства «Трипільський пакувальний
комбінат» та є його правонаступником за всіма правами та обов’язками внаслідок реорганізації
(Протокол Загальних зборів акціонерів № 12 від 09.11.2010р.).
Підприємство взято на податковий облік в органах державної податкової служби 26.02.2002 р.
за № 1865 та перебуває на обліку в ДПІ в Обухівському районі Київської області (код ДПІ 1016).
Підприємству присвоєно ІПН 318264810166.
Зареєстрований статутний капітал Підприємства становить 152 000 000,00 грн.
Засновниками та учасниками Підприємства є:
• Приватне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (код ЄДРПОУ
01882551, далі – ПрАТ «РКТК»), 93006, Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Менделєєва, 67, в частці 151 940 000 (сто п’ятдесят один мільйон дев’ятсот сорок тисяч) грн.,
що становить 99,961 % від загальної кількості в Статутному капіталі;
• Приватне акціонерне товариство «ВЗП-2» (код ЄДРПОУ 25276677 далі – ПрАТ «ВЗП-2»),
03680, м. Київ, Голосіївський  р-н, вул. Смольна, 7,  в частці 60 000 (шістдесят тисяч) грн., що
становить 0,039 % від загальної кількості в Статутному капіталі.
Взаємовідносини між Підприємством та ПрАТ «РКТК» існують з моменту створення
Підприємства та відбуваються по сьогоднішній день. ПрАТ «РКТК» є стратегічним партнером
і головним постачальникам сировини – картону та паперу, та забезпечує Підприємство цією
сировиною на 90-95%.  Об’єм поставок сировини – картону та паперу, виробником яких також
являється ПрАТ «РКТК», є суттєвим для Підприємства.
ПрАТ «РКТК» частково забезпечує за замовленням Підприємство оснасткою – штанцформами
та кліше, та іншими матеріалами такі, як стрічка для обмотки продукції в ПЕТ-плівку, які разом
є невід’ємною складовою при виробництві гофропродукції, забезпечуючи при цьому
безперебійний процес її виготовлення. Також між Підприємством та ПрАТ «РКТК»
здійснюються операції з купівлі-продажу продукції, виготовленої обома підприємствами з
ціллю своєчасного забезпечення нею кінцевого споживача.
Транспортування сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей між
підприємствами здійснюється найманим автотранспортом. Витрати, пов’язані з доставкою,
несе те підприємство, на яке вони покладені умовами відповідних договорів. Кожна операція
супроводжується повним пакетом первинних документів відповідно до укладених договорів.
Крім того, Підприємство отримує від ПрАТ «РКТК» інвестиційні кошти на оновлення основних
виробничих потужностей комбінату. Так протягом 2013 року від ПрАТ «РКТК» було отримано
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внесок до статутного фонду Підприємства на загальну суму 8 300 000 грн., а протягом 2014
року – ще 1 700 000 грн., які було сплачено за лінію для виробництва виробів з гофрокартону
FFG 618 Quatro в рамках договору з французькою фірмою-постачальником обладнання
«BOBST Lyon». Загалом від ПрАТ «РКТК» в якості внесків до Статутного капіталу
Підприємство було внесено 147 мільйонів гривень.
Підприємство та ПрАТ «РКТК» також закуповують імпортну сировину та матеріали, тому в
разі виникнення ситуацій з перебоями їхніх поставок для одного з підприємств - ПрАТ «РКТК»
та Підприємство мають змогу оперативно їх врегулювати, частково забезпечивши ними один
одного з метою недопущення зриву виробничого процесу.
Ціни в рамках взаємовідносин між ПрАТ «РКТК» та Підприємством регулюються ринком, тому
відповідальними особами обох підприємств постійно відстежуються ситуація на ринку
виробників картону та паперу та виробів з них з метою приведення їх у відповідність звичайним
цінам. В разі виникнення необхідності за результатами моніторингу ціни регулярно
переглядаються з метою дотримання вимогам чинного законодавства України.
Особливостей санкціонування та схвалення операцій з пов’язаними особами, зокрема, коли такі
операції  виходять за межі нормальної діяльності немає.
Підприємство не належить до фінансово-промислових груп, не має філій, дочірніх підприємств,
відокремлених структурних підрозділів, тощо. Органами управління Підприємства є Загальні
збори учасників та Директор.
Основною метою діяльності Підприємства є одержання прибутку. Цілями діяльності
Підприємства є виробництво продукції, надання  послуг  та здійснення торговельної діяльності
з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту для всебічного задоволення
потреб його Учасників.
Згідно Статуту для досягнення своїх цілей Підприємство здійснює наступну діяльність:
1. Виробнича діяльність, зокрема, але невиключно, виробництво паперу, картону та
пакувальних матеріалів, включаючи гофроупаковку, лайнер для виробництва гіпсокартону,
поліграфічної продукції.
2. Діяльність, пов'язана зі збором та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини,
зокрема макулатури;
3. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, зокрема, але
невиключно, здійснення операцій з торгівлі продукцією власного виробництва, сировиною,
тощо
4. Інвестиційна діяльність.
5. Консультаційні та управлінські послуги.
6. Діяльність, що пов’язана із здійсненням операцій оренди, лізингу;
7. Посередницька діяльність.
8. Будівельна діяльність (вишукувальні  та проектні роботи для будівництва, зведення несучих
та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і  транспортних мереж);
9. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
10. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
11. Надання транспортно-експедиційних послуг для внутрішніх і міжнародних перевезень
12. Діяльність в сфері громадського харчування, зокрема, але невиключно, діяльність їдалень
для працівників, ресторанів, тощо
13. Діяльність в сфері ремонту, технічного та сервісного обслуговування автомобільного
транспорту, технологічного та електромеханічного, будівельного, обчислювального
обладнання, побутової техніки й технічних засобів;
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14. Діяльність в сфері освіти, зокрема, але невиключно пов'язана з наданням професійно-
технічної освіти: підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка з наданням другої
кваліфікації за напрямком (професією), підвищення кваліфікації робочих кадрів; курсові форми
професійного навчання без присвоєння кваліфікації за напрямком (професією);
15. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
16. Пошук і розвідка родовищ підземних вод і їх експлуатація;
17. Виробництво для власних потреб і розподіл надлишку виробленої електроенергії,
включаючи поставку електроенергії за нерегульованим тарифом на комунально-побутові
потреби підприємств і організацій, а також населення;
18. Постачання електричної енергії, зокрема, але невиключно за нерегульованим тарифом;
19. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії.
20. Постачання природного газу за регульованим та/або за нерегульованим тарифом;
21. Надання готельних послуг
22. Закупівля, зберігання, використання та знищення прекурсорів;
23. Діяльність, пов'язана з експлуатацією авто-газозаправних пунктів для технологічних потреб
Підприємство;
24. Діяльність в сфері сільського господарства, зокрема, але невиключно діяльність в сфері
тепличного господарства
25. Діяльність в сфері митного оформлення, зокрема, але невиключно, діяльність митних
складів, діяльність декларантів, тощо.
26. Зовнішньоекономічна діяльність, а саме:
- експорт та імпорт товарів, капіталів;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих,
консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, агентських, консигнаційних,
управлінських та інших, що не заборонені законами  України;
- спільна  підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської  діяльності, що
включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних
господарських операцій та спільне володіння майном як на  території України, так і за її
межами;
- орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними  суб'єктами господарської діяльності;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України.
27. Підприємство також провадить іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству
України.
28. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних
дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися Підприємством лише після їх отримання.
Основні види діяльності Підприємства за КВЕД-2010:
17.21 Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари;
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
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52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Споживачами виробів з гофрованого картону (упаковки з гофрокартону) є харчові
підприємства (кондитерські, молочні, м'ясопереробні підприємства), тютюнові фабрики,
промислові підприємства, тощо. Випускаються чотирьохклапанні гофроящики з тришарового
гофрокартону типу «В», «С», «Е», а також ящики складної конфігурації, лотки та комплектуючі
до них. Упаковка з гофрокартону  може бути як без друку, так і з нанесення від одного до
чотирикольорового флексодруку. Короткий перелік продукції:
• ящики для ягід, овочів і фруктів;
• ящики під винно-горілчані вироби;
• ящики під тютюнові вироби;
• ящики під промислові товари;
• ящики під будівельні матеріали, гофролотки і ящики складної конфігурації;
• вкладиші, прокладки, перегородки, гофрокартон, тощо.
Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності,
вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
Підприємство є власником:
- майна отриманого в процесі реорганізації за передавальним актом;
- майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Підприємством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом України.
Виробничий комплекс Підприємства включає в себе наступне обладнання:
• Гофроагрегат «BHS»;
• Чотири лінії виготовлення гофроящиків різних форматів;
• Три лінії плоскої висічки, лінія з ротаційної висічкою;
• Фальцевально-склеююча машина MASTERFOLD 170 A-4.
Основними конкурентами Підприємства на ринку гофропродукції України є:
• ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»;
• ТОВ «Дунапак Таврія»;
• ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика»;
• АТ «Мена ПАК»;
• ПрАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»;
• ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат».
В травні 2018 року Підприємством було вироблено більше 11,5 млн. м2 гофропродукції, в травні
2019 року – більше 11,6 млн. м2, в жовтні 2019 року – більше 11,7 млн. м2, в липні 2019 року
досягнуто максимального випуску – майже 11,8 млн. м2 гофропродукції. Доля ринку
виробництва гофропродукції, що належить Підприємству, за останні п’ять років збільшилась
на 2,5% і становить майже 12 % станом на кінець 2019 року. Підприємством реалізовано
гофропродукції на внутрішньому ринку: за 2018 рік – 122,5  млн. м2, 2019 рік – 128,8 млн. м2; з
них експортовано в 2018 – 3,2 млн. м2 та 3 млн. м2 в 2019 році.
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Згідно Статуту Підприємства вищим органом управління є Загальні збори учасників. Директор
Підприємства є одноособовим виконавчим органом. Виконуюча обов’язки директора Дьяченко
Олена Юріївна (керівник та підписант з 08.02.2019 року). Головним бухгалтером Підприємства
є Добротворська Світлана Сергіївна (з 08.10.2012 року).
Підприємству відкриті наступні рахунки:

Поточний (UAH): UA783348510000026008962498661 у АТ «Перший Український
Міжнародний Банк» відділення «РЦ в м. Київ» (МФО 334851) – основний рахунок;
Поточний (UAH): UA053808050000000026005429037 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
(МФО 380805);
Поточний (UAH): UA493005390000026005003302800 у АТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ (МФО
300539);
Поточний (UAH): UA053071230000026009010733763 у ПАТ «Банк Восток» м. Київ (МФО
307123);
Поточний (USD): UA863005390000026006013302800 у АТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ (МФО
300539);
Поточний (USD): UA793808050000000026006429036 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
(МФО 380805);
Поточний (EUR): UA563005390000026000213302800 у АТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ (МФО
300539);
Поточний (EUR): UA563808050000000026007429035 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
(МФО 380805);
Поточний (RUB): UA783348510000026008962498661 у АТ «Перший Український
Міжнародний Банк»  відділення «РЦ в м. Київ» (МФО 334851);
Поточний (RUB): UA113005390000026004123302800 у АТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ (МФО
300539);
Поточний (RUB): UA333808050000000026008429034 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
(МФО 380805);
Поточний (UAH): UA313348510000026049962489189 у АТ «Перший Український
Міжнародний Банк»  відділення «РЦ в м. Київ» (МФО 334851) – спецрахунок;
Поточний (UAH): UA413348510000026040962489315 у АТ «Перший Український
Міжнародний Банк»  відділення «РЦ в м. Київ» (МФО 334851) – спецрахунок.
2. Умови, в яких працює Підприємство.
Починаючи з кінця 2013 року, політична ситуація в Україні характеризувалась нестабільністю,
включаючи численні протести проти дій влади і тривалу політичну невизначеність, яка
призвела до погіршення стану державних фінансів та різкої девальвації національної валюти по
відношенню до основних іноземних валют. Міжнародні рейтингові агенції понизили рейтинги
суверенного боргу України з негативним прогнозом на майбутнє. Серед інших заходів
Національний банк України встановив певні обмеження на обробку клієнтських платежів
банками та на придбання іноземної валюти на міжбанківському ринку. Нестабільність
політичної ситуації, що спостерігалась також протягом 2014-2018 років, спричинила зміну
складу Верховної Ради та Президента України. У березні 2014 року різні події у Криму
призвели до приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, що унеможливило
отримання Підприємством грошових коштів за дебіторською заборгованістю
Сімферопольської макаронної фабрики в повному обсязі починаючи з березня 2014 року.
Приєднання Республіки Крим до Російської Федерації спричинила значне погіршення відносин
між Україною та Російською Федерацією.  Крім того, у 2014 році суттєво погіршилась ситуація
на сході України, що призвело до збройного протистояння та воєнних дій на окремих
територіях Донецької і Луганської областей. Збройний конфлікт у цьому регіоні став причиною
подальшого погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією. Ситуація в зоні
конфлікту стабілізувалася з моменту підписання угоди Мінськ 2 (лютий 2015 року), але
збройний конфлікт подовжений.
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Починаючи з 2019 року окремі банківські установи навіть відмовляли у проведенні транзакцій
з Російською Федерацією, звідки Підприємство отримує білий картон.  Заборони Президента
Російської Федерації на ввезення окремих марок виробів з гофрокартону до Російської
Федерації негативно вплинуло на ринок гофропродукції України в цілому та призвели до
необхідності переорієнтування напрямів експорту даної продукції.
Підприємство не має суттєвих операцій в Криму, однак основний постачальник сировини –
картону і паперу – знаходиться на території Луганської області, що підконтрольна Україні. На
додачу до впливу політичної нестабільності в країні, економіка Україні, протягом 2014-2018
років зазнавала негативного впливу падіння ринкової кон’юнктури та економічного спаду, що
спостерігаються як наслідок проведення бойових дій на Сході України на окремих територіях
Донецької і Луганської областей. Зростання політичної напруженості негативно вплинуло на
фінансові ринки України, що призвело до суттєвого обмеження спроможності українських
підприємств та банків залучати фінансування на міжнародних фондових та кредитних ринках.
Ця ситуація призвела до різкої девальвації гривні по відношенню до основних іноземних валют
та зростання рівня інфляції. У 2014 році рівень інфляції становив 24,9%, в 2015 році - майже
43,3%, в 2016 році – 12,4%, в 2017 році – 13,7%. Тривалість кризи та уповільнене відновлення
промисловості і банківського сектору у поєднанні з нестабільністю сукупних чистих доходів
населення можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності
кредитних ресурсів.
Незважаючи на все вищезазначене, Підприємству вже в 2018 році вдалося значно зростити
обсяги свого виробництва завдяки декільком факторам: розширенню ринку збуту не лише в
Україні, але і в Європі, модернізації виробничого обладнання, переходу на виготовлення нових
видів пакування – не тільки з тришарового гофрокартону, але й з п’ятишарового гофрокартону,
поліпшенню сервісу роботи з потенційними та наявними клієнтами.  Керівництво Підприємства
впевнене, що у ситуації, яка склалася в Україні, воно вживає всіх необхідних заходів для
забезпечення стабільної діяльності та нарощування обсягів виробництва.
3. Основні принципи облікової політики.
3.1. Основа підготовки інформації.
Ця фінансова звітність була підготовлена з урахуванням вимог Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в Україні (П(с)БО). Нижче наведено основні положення облікової
політики, що використовувалися під час підготовки цієї фінансової звітності. Ці принципи
застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено
інше.
Ця фінансова звітність подана у тисячах українських гривень. Українська гривня є
національною валютою України. Всі значення наведені з округленням до найближчої тисячі,
якщо не зазначено інше.
3.2. Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики.
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., є
бухгалтерські політики, що базуються на вимогах П(с)БО. Підготовка фінансової звітності
відповідно до П(с)БО вимагає від керівництва припущень та розрахунків, що впливають на
застосування облікової політики та показані суми активів і зобов‘язань, а також доходів та
витрат. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких робляться судження
щодо балансової вартості активів та зобов’язань, інформація про яку недоступна з інших
джерел. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва інформації про поточні події,
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
3.2.1. Перерахунок іноземної валюти.
Для оцінки статей, включених до фінансової звітності, було використано валюту первинного
економічного середовища, в якому працює Підприємство (функціональна валюта), якою є
українська гривня.
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Операції в іноземній валюті обліковуються за офіційним обмінним курсом Національного
банку України (НБУ) на дату операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в
іноземних валютах, перераховуються у гривні за офіційним обмінним курсом НБУ на дату
балансу. Прибутки та збитки від курсової різниці внаслідок перерахунку активів та зобов’язань
відображаються в інших операційних доходах/(витратах).
Основні курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті станом
на 31.12.2019 року, були такими:

• Євро: 2642,20 грн. за 100 EUR;

• Долар США: 2368,62 грн. за 100 USD;

• Рубль Росії: 3,816 грн. за 10 RUB.

Наразі українська гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.
3.2.2. Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та

незавершене будівництво.
Згідно облікової політики Підприємства основні засоби на Підприємстві поділяються на дві
категорії: виробничі і невиробничі. До невиробничих основних засобів належать капітальні
активи, які не використовуються у звичайній господарській діяльності Підприємства. Кожна з
категорій класифікується за такими групами:

 Основні засоби:
- земельні ділянки;
- капітальні витрати на поліпшення земель;
- будівлі, споруди, передавальні пристрої, дороги;
- машини і обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, приладдя, інвентар (меблі);
- робоча худоба;
- багаторічні насадження;
- інші основні засоби;

 Інші необоротні матеріальні активи:
- бібліотечні фонди;
- малоцінних необоротних матеріальних активів, в тому числі малоцінні швидкозношувані

предмети (МБП).
Основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю. Переоцінена вартість являє собою
справедливу вартість на дату переоцінки, за вирахуванням подальшого накопиченого зносу і
наступних накопичених збитків від знецінення. Основні засоби можуть переоцінюватися до
справедливої вартості. При цьому під справедливою вартістю розуміється вартість основних
засобів, визначена незалежною оціночною компанією, що має відповідну ліцензію. Переоцінка
активів проводиться у разі, якщо балансова вартість активів значно відрізняється від їхньої
справедливої вартості.
Первісна вартість об’єкту основних засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані з його
придбанням. Первісна вартість активів, створених Підприємством, складається з вартості
матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат.
Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а
балансова вартість замінених компонентів списується.
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Інші подальші витрати капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять до збільшення
майбутніх економічних вигод, пов’язаних з об’єктом основних засобів. Усі інші витрати
визнаються у прибутку чи збитку у складі витрат у тому періоді, в якому вони були понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале використання
активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття
активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю активів та
визнаються у складі прибутку чи збитку.
Строки корисного використання основних засобів Підприємства:
- земельні ділянки – не амортизуються;
- будівлі, споруди, передавальні пристрої, дороги – від 10 до 50 років;
- машини і обладнання – від 5 до 30 років;
- транспортні засоби – від 5 до 12 років;
- інструменти, приладдя, інвентар (меблі) – від 4 до 12 років;
- інші основні засоби – 12 років;
Амортизація основних засобів в бухгалтерському та податковому обліках нараховується
прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної
вартості протягом визначених строків корисного використання активів.
Ліквідаційна вартість активів дорівнює нулю.
При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум
попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних
засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням
додаткового капіталу. При цьому обов'язково відображаються витрати по бухгалтерському
рахунку 9 класу.
До основних засобів, які Підприємство не використовувало (законсервовані) протягом 2019
року, відносяться:

Найменування
Інвент.
номер

Дата
вводу в

бух.
обліку

Група ОЗ
Кінцеве сальдо

Поч. варт. Знос К-
ть Бал. варт.

Автомобиль Opel
Omega № АІ 70 55 АІ 839 "20.10.05"

Транспортн
і засоби 2 740 167,42 2 687 009,14 1,00 53 158,28

Машина
склеивающ.полуавто
мат "Юниглуэр" 1120 "22.10.09"

Машини і
обладнання 7 275,74 5 275,74 1,00 2 000,00

Погрузчик Haister
H1,5 XM 251 "03.03.03"

Машини і
обладнання 1 153 839,10 945 053,03 1,00 208 786,07

Погрузчик Haister
H2,5 XM 252 "03.03.03"

Машини і
обладнання 2 447 371,43 2 434 871,43 1,00 12 500,00

Разом 6 348 653,69 6 072 209,34 4,00 276 444,35
Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів станом на
31.12.2019 року становить 2 943 тис. грн.
Первісна вартість об’єкту інших необоротних матеріальних активів включає витрати,
безпосередньо пов’язані з його придбанням чи створенням Підприємством власними силами.
Амортизація інших необоротних матеріальних активів в бухгалтерському та податковому
обліках нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка
амортизується, решта 50% вартості, яка амортизується нараховуються в місяці їх вилучення з
активів (списання з балансу).
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До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми,
можуть бути ідентифіковані та утримуватися Підприємством з метою використання протягом
періоду більше одного року для виробництва.
Амортизація нематеріальних активів на Підприємстві в бухгалтерському та податковому
обліках здійснюється прямолінійним методом, при якому річна сума амортизації визначається
діленням первісної вартості нематеріального активу на строк корисного використання об'єкта,
який не перевищує п’яти років.
Незавершене будівництво являє собою передплату за основні засоби і вартість основних
засобів, будівництво яких ще не завершене. Амортизація цих активів не нараховується до
моменту їх вводу в експлуатацію.
Станом на 31.12.2018 року Підприємство проводило переоцінку основних засобів. Оцінка
виконувалась для визначення справедливої вартості відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», (IFRS) 13 «Справедлива вартість» для
цілей підготовки фінансової звітності Підприємства відповідно до Міжнародних стандартів
оцінки МСО (IVS 2017), відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(с)БО
№7 «Основні засоби» і оцінки НС №1 «Загальні стани оцінки майна і майнових прав» для
визначення справедливої вартості для цілей внутрішнього аудиту. Оцінку проводило
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА
НЕРУХОМІСТЬ» згідно договору № 010-1/2018 від 29.11.2018 року.
3.2.3. Податки на прибуток.
Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до вимог податкового законодавства.
Керівництво періодично оцінює податкові позиції за податковими деклараціями у ситуаціях,
коли відповідне податкове законодавство припускає можливість його неоднозначного
тлумачення, та створює резерви на підставі сум, що, як очікується, будуть сплачені податковим
органам, у всіх належних випадках.
Витрати з податку на прибуток відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки
вони не мають бути відображені у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі
капіталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому
або іншому періоді у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі капіталу.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або
ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні
періоди.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань
відносно перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між
податковою базою активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової
звітності.
Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із використанням ставок
оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які,
як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або
зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність
отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові
різниці.
3.2.4. Запаси.
Запаси – це активи, які:

 утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
 знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
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 утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання
послуг, а також управлінні Підприємством.

Запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації залежно від того,
яка з цих сум менша. Вартість списаних товарно-матеріальних запасів визначається за методом
ФІФО.
Вартість готової продукції включає:

 вартість сировини;
 прямі витрати на оплату праці;
 інші прямі витрати;
 відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої
потужності.
Вартість готової продукції не включає витрат за позиковими коштами.
Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу
за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.
3.2.5. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська

заборгованість.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
обліковується за справедливою вартістю за вирахуванням резервів на знецінення.
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує
об’єктивне свідчення того, що Підприємство не зможе отримати всю суму заборгованості
відповідно до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до
дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а також
непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те,
що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву сумнівних
боргів визначається  з застосуванням абсолютної суми сумнівності. Балансова вартість активу
зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про фінансові
результати.
Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не може бути повернута,
вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за основною діяльністю.
Повернення раніше списаних сум відображається, як збільшення залишку грошей (та їх
еквівалентів) за рахунок збільшення іншого операційного доходу.
3.2.6. Аванси видані.

Аванси видані обліковуються за первісною вартістю та відносяться до категорії
довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було видано аванси, будуть отримані через один
рік або пізніше, або якщо аванси видані стосуються активу, який при початковому визнанні
буде віднесений до категорії необоротних активів. Аванси, видані з метою придбання активу,
включаються до складу його балансової вартості після того, як Підприємство отримало
контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, що Підприємство отримає майбутні
економічні вигоди, пов’язані з таким активом. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи
послуги, за які було видано аванси, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих
зменшується відповідним чином.
3.2.7. Грошові кошти та їхні еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити до запитання в банках.
3.2.8. Власний капітал.
Станом на 31.12.2019 року у складі власного капіталу Підприємства відображено:
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 •Зареєстрований капітал у розмірі 152 000 тис. грн.

 •Капітал у дооцінках у розмірі 190 191 тис. грн.

 •Нерозподілений прибуток у розмірі 96 281 тис. грн.

 Резервний капітал у розмірі 880 тис. грн.

Таким чином, станом на зазначену дату, розмір власного капіталу Підприємства складає
439 352 тис. грн.
3.2.9. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська

заборгованість (фінансові зобов’язання).
Принцип початкового визнання та оцінки кредиторської заборгованості за основною
діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає описаному вище принципу
початкового визнання та оцінки фінансових інструментів. У подальшому інструменти з
фіксованим строком погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із використанням
методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість обчислюється з урахуванням
витрат на проведення операції, а також всіх премій та дисконтів при розрахунку. Фінансові
зобов’язання без фіксованого строку погашення у подальшому обліковуються за справедливою
вартістю.
3.2.10. Аванси отримані.
Аванси отримані обліковуються у розмірі початково одержаних сум.
3.2.11. Резерви зобов’язань та відрахувань.
Резерви зобов’язань та відрахувань – це нефінансові зобов’язання, які визнаються, коли
Підприємство має теперішнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результаті минулих
подій, існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити
ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Коли
існують декілька схожих зобов’язань, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік
грошових коштів, визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навіть
коли ймовірність відтоку грошових коштів щодо будь-якої позиції, включеної до одного й того
ж класу зобов’язань, є незначною.
3.2.12. Винагороди працівникам.
Підприємство здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний
соціальний внесок. Внесок розраховується як процент від поточної валової суми заробітної
плати та відносяться на витрати по мірі їх здійснення.
3.2.13. Визнання доходів.
Доходи включають доходи від реалізації продукції, товарів, послуг та інших доходи, які
виникають в ході звичайної діяльності Підприємства. Облік доходів Підприємства
здійснюється відповідно до П(с)БО 15 «Дохід», при цьому ідентифікація доходів здійснюється
по кожному виду господарської діяльності Підприємства. Підприємство визнає доходи, якщо
їх суму можна визначити з достатнім рівнем точності, існує ймовірність отримання майбутніх
економічних вигод і дотримано конкретних критеріїв по кожному напрямку діяльності
Підприємства, як описано нижче. Сума доходу вважається такою, що не може бути достовірно
оцінена до тих пір, поки всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією, не будуть
врегульовані. Орендний дохід від операційної оренди визнається за лінійним методом протягом
строку оренди. Оцінки доходів базуються на результатах минулих періодів з урахуванням
категорій покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди.
3.2.14. Податок на додану вартість.
Податок на додану вартість в Україні розраховується за наступними ставками:
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 20% за операціями постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України;

 7% за операціями постачання на митний території України лікарських засобів, дозволених
для виробництва і застосування в Україні та внесених до відповідного Державного реєстру,
а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів
медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що
підтверджується документом про відповідність

 0% за операціями вивезення товарів за межі митної території України: експорту, безмитної
торгівлі, вільної митної зони або реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим
відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України.

Підприємство також здійснює операції, які тимчасово звільнені від оподаткування згідно статті
197 розділу V та підрозділу 2 розділу XX Податкового Кодексу України.
Податкове зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період.
При операціях на внутрішньому ринку податкове зобов’язання з ПДВ виникає на дату
відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від клієнта залежно від того,
яка подія відбулася раніше, а при експортних операціях – на дату митного оформлення товарів,
що експортуються.
Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої
зобов’язання з ПДВ за звітний період. При операціях на внутрішньому ринку право на
податковий кредит виникає на дату тієї події, що відбулася раніше:

 дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
 дата отримання платником податку товарів/послуг.
Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до
податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом
187.8 статті 187 Податкового Кодексу України, а для операцій з постачання послуг
нерезидентом на митній території України – дата складення платником податкової накладної за
такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі
податкових накладних.
У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток
від знецінення обліковується за валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ.
Податкові активи з ПДВ, що підлягають відшкодуванню державою у грошових коштах,
включені до складу активів Підприємства. ПДВ до відшкодування не дисконтується.
3.2.15. Визнання витрат.
Витрати обліковуються за методом нарахування.
4. Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики.
Підприємство робить оцінки та припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань, що
відображаються у фінансовій звітності. Розрахунки та судження постійно оцінюються та
базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях
щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень,
які передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також використовує професійні
судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш
суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності за П(с)БО, та оцінки,
результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань
протягом наступного фінансового року. Основні засоби обліковуються за переоціненою
вартістю. Переоцінена вартість являє собою справедливу вартість на дату переоцінки, за
вирахуванням подальшого накопиченого зносу і наступних накопичених збитків від
знецінення. Основні засоби можуть переоцінюватися до справедливої вартості. При цьому під
справедливою вартістю розуміється вартість основних засобів, визначена незалежною
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оціночною компанією, що має відповідну ліцензію. Переоцінка активів проводиться у разі,
якщо балансова вартість активів значно відрізняється від їхньої справедливої вартості.
5. Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливі
положення тлумачяться по-різному. Хоча керівництво вважає, що його тлумачення є доречним
та обґрунтованим, не існує жодних гарантій, що податкові органи його не оскаржать.
6. Безперервно діюче підприємство.
Ця фінансова звітність не включає коригувань, що відносяться до ймовірності відшкодування
вартості та класифікації активів або сум та класифікації зобов’язань, які можуть бути
необхідними, якщо Підприємство виявиться неспроможним продовжувати безперервну
діяльність.
Керівництво Підприємства вважає, що припущення про подальше безперервне функціонування
є доречним з огляду на його очікування щодо покращення ситуації на українському ринку та
заходи, які вживаються на її виробничих об’єктах, спрямовані на забезпечення стабільності
грошових потоків та прибутковості. Керівництво Підприємства впевнене, що у ситуації, яка
склалася в Україні, воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності
та нарощування обсягів виробництва.
7. Розкриття інформації у фінансовій звітності.
7.1. Нематеріальні активи.

Інформацію наведено у тис. грн.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019

Залишкова вартість 408 329

Первісна вартість 1 271 1 451

Накопичений знос (863) (1 122)

Придбання (модернізація) Х 185

Вибуття Х 5

Амортизаційні відрахування Х 264

Списано амортизації Х 5

7.2. Основні засоби.
7.2.1. Будівлі та споруди.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Залишкова вартість 155 432 148 460

Первісна вартість 215 139 215 512

Накопичений знос (59 707) (67 052)

Придбання (модернізація) Х 373

Вибуття Х Х

Амортизаційні відрахування Х 7 345

Списано амортизації Х Х
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7.2.2. Машини та обладнання.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Залишкова вартість 201 081 226 681

Первісна вартість 487 657 541 844

Накопичений знос (286 576) (315 163)

Придбання (модернізація) Х 56 172

Вибуття Х 1 985

Амортизаційні відрахування Х 29 670

Списано амортизації Х 1 083

7.2.3. Транспортні засоби.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Залишкова вартість 322 353

Первісна вартість 3 554 3 680

Накопичений знос (3 232) (3 327)

Придбання (модернізація) Х 164

Вибуття Х 38

Амортизаційні відрахування Х 129

Списано амортизації Х 4

7.2.4. Інструменти, прилади інвентар.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Залишкова вартість 1 756 1 722

Первісна вартість 6 391 6 931

Накопичений знос (4 635) (5 209)

Придбання (модернізація) Х 576

Вибуття Х 36

Амортизаційні відрахування Х 608

Списано амортизації Х 34

7.2.5. Інші основні засоби.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Залишкова вартість 11 7

Первісна вартість 32 32

Накопичений знос (21) (25)

Придбання (модернізація) Х Х

Вибуття Х Х
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Амортизаційні відрахування Х 4

Списано амортизації Х Х

7.2.6. Інші необоротні матеріальні активи.
У складі інших необоротних матеріальних активів обліковуються бібліотечні фонди, тимчасові
спорудження та інші малоцінні необоротні матеріальні активи Підприємства.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Залишкова вартість 1 647 1 883

Первісна вартість 3 333 3 805

Накопичений знос (1 686) (1 922)

Придбання (модернізація) Х 1 033

Вибуття Х 561

Амортизаційні відрахування Х 791

Списано амортизації Х 555

7.2.7. Капітальні інвестиції.
Станом на 01.01.2019 року вартість незавершених капітальних інвестицій склала 25 337 тис.
грн., а на 31.12.2019 року – 2 330 тис. грн.
7.3. Інвестиційна нерухомість.
Інвестиційну нерухомість Підприємство не відображає.
7.4. Довгострокові фінансові інвестиції.

Показник
Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Довгострокові фінансові інвестиції: Х Х

Які обліковуються за методом участі в капіталі ін. під-в Х Х

Інші фінансові інвестиції 6 6

Станом на 31.12.2019 року Підприємство має довгострокові фінансові інвестиції вартістю
6 тис. грн., а саме 73 простих акції ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат».
7.5. Товарно-матеріальні запаси.

Показник Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019
Сировина та матеріали 66 289 49 871

Паливо 239 127

Тара і тарні матеріали 1 492 1 592

Запасні частини 16 864 20 957

Інші матеріали 80 39

Малоцінні та швидкозношувані предмети 128 309

Незавершене виробництво 6 809 5 672

Готова продукція 17 822 22 412
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Товари на складах та у торгівлі 1 795 2 191

Всього 111 518 103 170

7.6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська
заборгованість.

Показник Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019

Дебіторська заборгованість вітчизняних покупців за
товари (роботи, послуги)

197 292 221 745

Дебіторська заборгованість нерезидентів  за товари
(роботи, послуги)

3 595 1 686

Резерв сумнівних боргів Х Х

Дебіторська заборгованість за аванси, видані
вітчизняним постачальникам

5 804 3 265

Дебіторська заборгованість за аванси, видані
постачальникам – нерезидентам

4 092 390

Дебіторська заборгованість бюджету з податку на додану
вартість

3 405 Х

Дебіторська  заборгованість  бюджету  з  податку  на
прибуток

Х 493

Дебіторська заборгованість бюджету з інших податків Х Х

Інша поточна дебіторська заборгованість 4 10

Всього 214 192 227 589

Основними дебіторами підприємства є:

Найменування контрагенту

Заборговані
сть Обороти за період Заборгован

ість

станом на
01.01.2019

Дт Кт станом на
31.12.2019

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ
"ГАЛИЧИНА"

1 474 752,22 11 954 284,73 11 035 143,23 2 393 893,72

Приватне підприємство "Галлісбуд " 831 185,93 12 685 281,75 13 040 194,31 476 273,37

МИРОНІВСЬКИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
"ЛЕГКО" ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ
КРУП І КОМБІКОРМІВ"

385 821,94 12 957 544,89 12 000 254,73 1 343 112,10

Товариство з додатковою відповідальністю
"Яготинський маслозавод" 1 487 071,96 13 407 714,43 12 539 000,00 2 355 786,39

Приватне акціонерне товариство "Моршинський завод
мінеральних вод" Оскар" 1 062 974,24 14 672 949,18 15 059 649,48 676 273,94

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКС-ПРОМ" 1 520 096,57 14 969 119,63 15 024 569,00 1 464 647,20

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕРАЛЛІЯ УКРАЇНА" 2 328 188,36 15 693 488,01 14 428 590,17 3 593 086,20

Акціонерне товариство "Львівська кондитерська
фабрика "Світоч" 3 218 779,43 16 653 580,60 16 565 226,86 3 307 133,17

Приватне акціонерне товариство "Компанія Ензим" 1 440 078,78 17 253 850,21 16 596 708,35 2 097 220,64
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД" 4 734 314,46 18 056 604,45 18 310 152,35 4 480 766,56

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛГРУП" 2 195 344,53 20 617 149,58 19 710 581,59 3 101 912,52

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" 3 918 593,12 21 666 152,41 17 486 497,83 8 098 247,70

Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл
Україна" 230 153,09 23 000 093,98 22 290 647,07 939 600,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВОЧПРОДТОРГ" Х 23 019 879,37 22 661 132,81 358 746,56

Фірма "Люстдорф" у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю 2 926 836,49 23 345 773,90 24 375 767,70 1 896 842,69

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "А/Т
ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" 4 968 215,64 23 666 324,40 23 749 860,48 4 884 679,56

Іноземне підприємство "Кока-Кола Беверіджиз Україна
Лімітед" 7 457 334,09 32 043 113,63 32 534 210,68 6 966 237,04

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ
МАСЛОЗАВОД" 833 396,98 33 129 503,93 33 183 882,43 779 018,48

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ" 9 297 843,04 35 105 086,81 33 782 893,45 10 620 036,40

Товариство з обмеженою відповідальністю "Голден
Солюшнс" 4 256 641,31 36 254 205,28 36 233 133,30 4 277 713,29

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чіпси
ЛЮКС" 15 370 288,37 37 985 517,84 43 897 693,91 9 458 112,30

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" 3 998 846,30 39 271 197,71 36 260 376,40 7 009 667,61

Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг" 5 508 795,12 39 650 299,44 39 560 463,55 5 598 631,01

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ГРОНА" 6 762 218,77 41 323 789,67 41 411 191,68 6 674 816,76

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандора " 10 017 200,64 66 548 992,17 65 094 389,79 11 471 803,02

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" 9 554 042,40 94 800 628,66 89 186 568,82 15 168 102,24

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБІНАТ"

6 258 084,89 102 322 639,97 96 961 237,15 11 619 487,71

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація
"РОШЕН" 21 126 948,53 106 688 217,30 110 530 479,97 17 284 685,86

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА
ПТАХОФАБРИКА"

16 710 018,08 165 498 153,66 153 248 812,20 28 959 359,54

Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами, а саме з ПрАТ «РКТК» станом на
01.01.2019 року становить 6 258 тис. грн., станом на 31.12.2019 року становить 11 619 тис. грн.

7.7. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Станом на 01.01.2019 року вартість грошових коштів Підприємства та їх еквівалентів складає
4 314 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року вартість грошових коштів та їх еквівалентів складає
7 178 тис. грн. Усі залишки на банківських рахунках не прострочені та не знецінені.
7.8. Статутний капітал та інший капітал.
Відповідно до Статуту, в останній редакції статутний фонд (капітал) становить 152 000 000,00
(Сто п’ятдесят два мільйони) гривень 00 коп. Станом на 31.12.2019 року статутний капітал
Підприємства сформовано та сплачено повністю.
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Інший капітал Підприємства складається з капіталу у дооцінках, який станом на 01.01.2019
року має розмір 190 378 тис. грн., станом на 31.12.2019 складає 190 191 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 р. нерозподілений прибуток Підприємства становить 96 281 тис. грн. За
результатами діяльності в 2019 році Підприємством отримано прибуток у розмірі 3 505 тис.
грн.
Станом на 01.01.2019 р. резервний капітал Підприємства становить 880 тис. грн., станом на
31.12.2019 резервний капітал не змінився.
7.9. Поточні забезпечення виплат персоналу.
Станом на 01.01.2019 року резерв забезпечень виплат персоналу був сформований у розмірі
3626 тис. грн. Протягом 2019 року у складі зазначеного резерву відбулися такі зміни:
нарахування резерву склало 9042 тис. грн., а його використання – 8126 тис. грн. Таким чином,
станом на 31.12.2019 року розмір резерву забезпечень виплат персоналу склав 4542 тис. грн.
7.10. Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги та інша кредиторська

заборгованість.
Станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року поточні зобов’язання Підприємства були
розподілені наступним чином:

Показник Станом на Станом на

01.01.2019 31.12.2019

Кредиторська  заборгованість  перед  вітчизняними
постачальниками

262 907 267 088

Кредиторська заборгованість перед
постачальниками – нерезидентами

9 440 7 470

Зобов’язання перед бюджетом за податком з
доходів фізичних осіб

553 764

Зобов’язання перед бюджетом за податком на
додану вартість

Х 2 047

Зобов’язання перед бюджетом за іншими
податками

4 030 68

Зобов’язання за обов’язковими платежами Х Х

Зобов’язання з єдиного соціального внеску Х Х

Зобов’язання з оплати праці 2 867 3 213

Зобов’язання за одержаними авансами 872 3 921

Зобов’язання за нарахованими дивідендами Х Х

Інші поточні зобов’язання 603 925

Всього 281 272 285 496

Основними кредиторами підприємства є:

Найменування контрагенту

Заборгован
ість Обороти за період Заборгован

ість

станом на
01.01.2019

Дт Кт станом на
31.12.2019

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІ-ТРАНС"

145 100,00 3 022 720,00 3 261 510,00 383 890,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС" 336 000,00 3 658 000,48 3 322 000,48 Х
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Товариство з обмеженою відповідальністю
"Підприємство "Сузір'я" 134 580,00 3 286 160,00 3 366 530,00 214 950,00

Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
Трипільська ТЕС 200 700,40 3 070 060,92 3 400 255,40 530 894,88

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕВЕР ТЕХ" Х 3 612 840,00 3 612 840,00 Х

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВОБЛЕНЕРГО" Х 3 749 060,64 3 749 060,64 Х

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТТЕК" Х 3 502 343,88 3 864 803,88 362 460,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБАНФОРКЛІФТ-
СЕРВІС"

321 501,60 3 811 482,72 4 013 477,52 523 496,40

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.КОМОДІТІЗ" Х 4 022 107,07 4 022 107,07 Х

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКАТ" 417 200,00 4 288 185,38 4 099 885,38 228 900,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ГАЛПОЛІФЛЕКС"

403 130,68 5 474 814,19 5 684 464,45 612 780,94

Київська митниця ДФС Х 7 139 076,48 7 139 076,48 Х

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АРМ-ТРАНС" 448 040,00 7 187 482,69 7 223 492,69 484 050,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ГРУП-ПЛЮС" 857 140,00 7 379 279,40 7 235 289,40 713 150,00

Державна фіскальна служба України Х 8 335 715,30 8 352 383,21 16 667,91

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "МБІ ТРАНС" 322 500,00 8 796 415,79 8 861 115,79 387 200,00

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH Х 9 153 484,58 10 387 340,46 1 233 855,88

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Х 11 269 632,55 11 269 632,55 Х

Приватне підприємство "Бест Лідер" 649 360,00 11 391 665,98 11 433 973,07 691 667,09

Акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" Х 11 669 509,19 11 669 509,19 Х

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" 2 067 120,00 13 173 792,00 13 403 472,00 2 296 800,00

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аквафлекс  Плюс" 3 144 863,49 12 731 845,90 13 495 866,07 3 908 883,66

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія
Р.І.Ч." 316 998,00 14 389 353,36 15 078 843,36 1 006 488,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК-ЛОГІСТИКА" 652 100,00 16 789 366,12 17 238 112,12 1 100 846,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ЖИТОМИРСЬКОГО КАРТОННОГО КОМБІНАТУ"

2 062 126,00 20 778 781,00 18 716 655,00 Х

БОБСТ МЕ СА Х 22 195 471,16 22 344 386,61 148 915,45

Roxсel Trading G.m.b.H. 5 948 342,10 32 506 323,81 32 645 236,64 6 087 254,93

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА
КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА"

899 243,45 39 128 733,81 38 229 490,36 Х

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБІНАТ"

241 939 806,85 949 906 185,94 952 317 916,51 244 351 537,42
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Кредиторська заборгованість із пов’язаними сторонами, а саме з ПрАТ «РКТК» станом на
01.01.2019 року становить 241 940 тис. грн., станом на 31.12.2019 року становить 244 352 тис.
грн.
7.11. Чистий дохід (виручка) від реалізації.
За 2019 рік виручка від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) склала 1 225 375
тис. грн., у тому числі:

 Виручка від реалізації виготовленої продукції – 1 093 690 тис. грн.;
 Виручка від реалізації макулатури – 33 020 тис. грн.;
 Виручка від реалізації товарів – 58 570 тис. грн.;
 Виручка від реалізації робіт та послуг – 40 095 тис. грн.
7.12. Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг).
За 2019 рік собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) склала 1 188 758 тис.
грн., у тому числі:

 Собівартість реалізованої продукції: 1 083 063 тис. грн.;

 Собівартість реалізованих товарів: 57 631 тис. грн.;

 Собівартість реалізованих робіт (послуг): 48 064 тис. грн.

7.13. Інші операційні доходи.
За 2019 рік інший операційний дохід Підприємства склав 27 764 тис. грн., у тому числі:

 •Дохід від реалізації іноземної валюти: 4 336 тис. грн.;

 •Дохід від реалізації інших оборотних активів: 19 756 тис. грн.;

 •Дохід від операційної оренди активів: 170 тис. грн.;

 •Дохід від визнаних курсових різниць: 25 90 тис. грн.;

 •Дохід від отриманих штрафів (пені, неустойок): 19 тис. грн.;

 •Дохід від списання кредиторської заборгованості: 2 тис. грн.;

 •Інший операційний дохід: 891 тис. грн.;

7.14. Адміністративні витрати.
За 2019 рік загальний розмір адміністративних витрат Підприємства склав 25 737 тис. грн.
7.15. Інші операційні витрати.
За 2019 рік загальний розмір інших операційних витрат Підприємства склав 28 130 тис. грн., у
тому числі:

 •Собівартість реалізованої іноземної валюти: 4 342 тис. грн.;

 •Витрати на створення резерву сумнівних боргів: Х тис. грн.;

 •Витрати за визнаними курсовими різницями: 1 982 тис. грн.;

 •Інші витрати операційної діяльності: 21 806 тис. грн.

7.16. Податок на прибуток.
За результатами 2019 року податок на прибуток Підприємства складає 4 651 887 грн. Загалом
протягом 2019 року до державного бюджету було сплачено 9084 тис. грн. податку на прибуток.
Станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року ставка податку на прибуток не змінилася і
складає 18%.
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7.17. Дата затвердження фінансової звітності.
Фінансова звітність, що складена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні
станом на 31.12.2019 року та за період, що закінчується на зазначену дату, затверджена до випуску «05»
Лютого 2020 року.

8. Умовні та інші зобов’язання та операційні ризики.
8.1. Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто
змінюється. Відповідні місцеві та державні податкові органи можуть не погодитися з
тлумаченням цього законодавства керівництвом у зв’язку з діяльністю Підприємства та
операціями в рамках цієї діяльності. Останні події в Україні свідчать про те, що податкові
органи можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та
податкових розрахунків, і існує можливість того, що операції та діяльність Підприємства, які в
минулому не оскаржувались, будуть оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові
суттєві суми податків, штрафів та пені. Податкові органи можуть перевіряти податкові питання
у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних
обставин перевірка може стосуватися довших періодів. Підприємство іноді проводить операції
між іншими компаніями на умовах, які українські податкові органи можуть вважати
неринковими. З огляду на нечітко сформульовані вимоги відповідного податкового
законодавства ці операції податковими органами у минулому не оскаржувались. Однак існує
можливість того, що зі зміною тлумачення податкового законодавства Україні та підходу
податкових органів такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Наслідки оскарження
таких операцій неможливо спрогнозувати, проте, на думку керівництва Підприємства, вони
будуть незначними.
8.2. Судові процедури.
У ході нормального ведення бізнесу Підприємство час від часу одержує претензії. Виходячи з
власної оцінки, а також внутрішніх професійних консультацій, керівництво Підприємства
вважає, що суттєві збитки за позовами не будуть понесені, тому резерви не створювались.
8.3. Питання, пов’язані з охороною довкілля.
Система заходів із дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на
етапі розвитку, і позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається.
Підприємство періодично оцінює свої зобов’язання, у тому числі зобов’язання щодо виведення
активів з експлуатації, згідно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення
зобов’язань, вони визнаються у фінансовій звітності у тому періоді, в якому вони виникли.
Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок зміни чинних норм та законодавства,
а також судових процесів, не піддаються оцінці, проте можуть мати суттєвий вплив.
За існуючим порядком, який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керівництво
вважає, що суттєвих зобов’язань внаслідок забруднення навколишнього середовища не існує.
8.4. Страхові поліси.
У Підприємства існує повне страхове покриття своїх ризиків на випадок тимчасового
припинення господарської діяльності внаслідок позаштатних ситуацій, а також щодо майнової
відповідальності перед третіми особами, яка виникає на об’єктах, що знаходяться у власності
Підприємства, чи в результаті операцій, які стосуються Підприємства.
9. Управління фінансовими ризиками.
9.1. Фактори фінансових ризиків.
У ході своєї діяльності Підприємство наражається на численні фінансові ризики:

 Ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ціновий ризик та ризик грошових потоків та
справедливої процентної ставки);
 Кредитний ризик;
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 Ризик ліквідності.
Фінансові ризики виникають у зв’язку з такими фінансовими інструментами: фінансова
дебіторська заборгованість, банківські депозити, грошові кошти та їхні еквіваленти,
кредиторська заборгованість за основною діяльністю, інша кредиторська заборгованість.
Загальна програма управління ризиками Підприємства враховує непередбачуваність
фінансових ринків та спрямована на зведення до мінімуму потенційного негативного впливу
ризиків на фінансові результати Підприємства. Підприємство не використовує похідні
фінансові інструменти для хеджування певних ризиків, оскільки ринок таких інструментів в
Україні не є розвинутим. Політика управління ризиками спрямована на виявлення та аналіз
ризиків, що можуть мати вплив на Підприємство та його діяльність, визначення припустимих
рівнів ризику та відповідних механізмів контролю, моніторинг та управління ризиками у
встановлених межах. Детальна методика кількісного управління ризиками наразі є на етапі
розробки. Для визначення величини та впливу ризиків Підприємство застосовує експертні
знання відповідних менеджерів, відповідальних за специфічні бізнес-процеси. При оцінці
ризику менеджмент визначає вірогідність та величину ризику та як він може потенційно
вплинути на Підприємство, як у кількісних, так і у якісних показниках. Функцію управління
ризиками на Підприємстві здійснює керівництво фінансової служби ПрАТ «РКТК», яке не
лише виявляє потенційні ризики та оцінює їх вірогідність, а й формує рекомендації щодо їх
усунення. На засіданнях з питань усунення ризиків можуть прийматися такі вимоги:

 Формальні вимоги до банку, в якому вирішено розмістити грошові кошти або депозит,
суми депозиту відносно активів або управління коштами Підприємства;
 Формальні вимоги до якості активів (жорсткіші, ніж відповідно до вимог законодавства) та
частки кожної категорії активів у загальній сумі активів (ринкова ліквідність, обсяг продажів,
точка беззбитковості, прибутковість активів);
Затверджена схема реалізації проекту, наприклад, умови придбання активів, заходи, спрямовані
на збільшення капіталізації активів, перелік «контрольних точок», які використовуються при
прийнятті рішень щодо коригування схеми реалізації проекту.
9.2. Ринковий ризик
9.2.1. Валютний ризик
Підприємство наражається на валютний ризик, що виникає в основному у зв’язку з
монетарними статтями, у тому числі банківськими рахунками, кредитами, залученими від
банків, деномінованими в іноземних валютах. Управління валютними ризиком здійснюється на
загальній основі. Політика Підприємства не передбачає укладання угод з метою хеджування
валютного ризику.

9.2.2. Ціновий ризик.
Ризик зміни цін на інструменти капіталу, на який наражається Підприємство, є незначним.
9.2.3. Ризик грошових потоків та справедливої вартості процентної ставки.
Оскільки у Підприємства немає активів та зобов’язань із змінною процентною ставкою, її
доходи та грошові потоки від основної діяльності не залежать від змін ринкових процентних
ставок. Як наслідок, Підприємство не наражається на ризик грошових потоків та процентної
ставки. Керівництво Підприємства періодично контролює ризик грошових потоків та
справедливої вартості процентної ставки, на який наражається Підприємство, та аналізує вплив
зміни процентних ставок на Підприємство на динамічній основі. Дебіторська та кредиторська
заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська й кредиторська заборгованість є
безпроцентною. Строк її погашення не перевищує одного року.
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