
Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ДИРЕКТОР 
      

СНЄЖКО С.В. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
12.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

20620489 

4. Місцезнаходження 

Київська, БОРИСПIЛЬСЬКИЙ, 08300, МIСТО БОРИСПIЛЬ, БРОВАРСЬКА, 5 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 281 24 16 04595 64508 

6. Електронна поштова адреса 

factory@pentopak.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 71 
  

13.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.pentopak.com 

в мережі 

Інтернет 13.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери X 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
X 

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в зв'язку з тим, 

що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи)  

Вiдомостi щодо участii емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в зв'язку з тим, що 

емiтент не є учасником юридичних осiб.  

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю такої 

посади у емiтента. 

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної 

частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та 

не займає монопольне (домiнуюче) становище.  

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

 



випуск облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.  

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.  

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не заповнюється в з'язку з тим, що 

товариство формує звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.  

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не вчиняло значнi правочини. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 

вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не вчиняло значнi правочини. 

Iiнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не вчиняло правочини щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 № 583323 

3. Дата проведення державної реєстрації 

26.05.1998 

4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

11400000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

160 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

22.21 Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

18.12 Друкування iншої продукцiї 

10. Органи управління підприємства 

• Загальнi збори акцонерiв Товариства (Єдиний акцiонер) • Наглядова Рада • Генеральний 

директор • Ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» 

2) МФО банку 

300346 

3) поточний рахунок 

26009010077701 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» 

5) МФО банку 

300346 



6) поточний рахунок 

26009010077701 

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

Вид 

діяльності 

Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

д/н д/н 01.01.1901 д/н Необмежена 

Опис Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi протягом звiтного перiоду не отримували 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

д/н 

2) організаційно-правова форма 

3) код за ЄДРПОУ 

д/н 

4) місцезнаходження 

д/н 

5) опис 

Участi у створеннi юридичних осiб не приймали 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

01.01.1901 01.01.1901 д/н д/н, д/н 

Опис Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю такої 

посади у емiтента 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

д/н 
 

01.01.1901 д/н 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Снєжко Сергiй Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 210041 23.07.1996 Жовтневе РУ ГУМВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1954 



5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ «ПентоПак», виконавчий директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2014 07.12.2017 

9) Опис 

Змiн в 2016 роцi не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та 

контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Момот Ольга Юрiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 341002 09.02.2001 Бориспiльське МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ЛУК АВIА ОЙЛ», начальник планово-економiчного вiддiлу– казначей 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.08.2012 безстроково 

9) Опис 

Змiн в 2016 роцi не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою 

iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Перепльотчiков Iгор Дмитрович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак», Генеральний директор  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.11.2016 три роки 

9) Опис 

Повноваження визначенi Статутом ПрАТ "ПентоПак". Непогашених судимостей за посадовi 

злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.  

В перiод з 06.08.2012 р. по цей час працює на посадi Генерального директора ТОВ ВКФ 

«Атлантiс-Пак». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лонiчкiна Наталiя Валентинiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак», директор по фiнансам, економiцi та контроллiнгу  



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.11.2016 три роки 

9) Опис 

Повноваження визначенi Статутом ПрАТ "ПентоПак". Непогашених судимостей за посадовi 

злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Працює на посадi директора по 

фiнансам, економiцi та контроллiнгу ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гущин Микола Геннадiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав. 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ДП "Атлантiс-Пак Україна", директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.11.2016 три роки 

9) Опис 

Повноваження визначенi Статутом ПрАТ "ПентоПак". Непогашених судимостей за посадовi 

злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.  

Працює на посадi Директора ДП «Атлантiс-Пак Україна». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Попов Олексiй Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав. 

4) рік народження** 



1962 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «Група АГРОКОМ», начальник вiддiлу перевiрки фiнансового облiку та звiтностi 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.11.2016 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження визначенi Статутом ПрАТ "ПентоПак". Непогашених судимостей за посадовi 

злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.  

Працює на посадi начальника вiддiлу перевiрки фiнансового облiку та звiтностi ТОВ «Група 

АГРОКОМ». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щербаков Леонiд Константинович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав. 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ ВКФ "Атлантiс-Пак", заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.11.2016 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження визначенi Статутом ПрАТ "ПентоПак". Непогашених судимостей за посадовi 

злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.  

Працює на посадi заступника головного бухгалтера ТОВ ВКФ "Атлантiс-Пак". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щербак Олена Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак», начальник планово-економiчного вiддiлу  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.11.2016 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження визначенi Статутом ПрАТ "ПентоПак". Непогашених судимостей за посадовi 

злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.  

Працює на посадi начальника планово-економiчного вiддiлу ТОВ ВКФ "Атлантiс-Пак". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 
Снєжко Сергiй Васильович 

СН 210041 23.07.1996 Жовтневе 

РУГУМВС України в м. Києвi 
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Момот Ольга Юрiївна 

СМ 341002 09.02.2001 

Бориспiльський МРВ ГУ МВС в 

Київськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Перепльотчiков Iгор 

Дмитрович  

Згоди на розкриття iнформацiї 

про паспортнi данi не надав 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Лонiчкiна Наталiя 

Валентинiвна  

Згоди на розкриття iнформацiї 

про паспортнi данi не надала 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Гущин Микола 

Геннадiйович 

Згоди на розкриття iнформацiї 

про паспортнi данi не надав 
0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Попов Олексiй 

Миколайович 

Згоди на розкриття iнформацiї 

про паспортнi данi не надав 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Щербаков Леонiд 

Константинович 

Згоди на розкриття iнформацiї 

про паспортнi данi не надав 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Щербак Олена Миколаївна 
Згоди на розкриття iнформацiї 

про паспортнi данi не надала 
0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Костерам Холдiнгс 

Лiмiтед 
д/н 

02305 Кiпр Ансоуполi 

Нiкосiя Тарсоу, 14 
48000 100 

 
48000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 48000 100  48000 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
20.04.2016 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Враховуючи, що 100 % акцiй ПрАТ «ПентоПак» володiє один акцiонер – компанiя Костерам 

Холдiнгс Лiмiтед, загальнi збори вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» не 

проводяться, а рiшення приймаються акцiонером одноосiбно. Дата прийняття рiшення за пiдсумками 

2015 року - 20 квiтня 2016 р.  

Питання, щодо яких приймались рiшення:  

1. Щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк  

2. Щодо розподiлу прибутку i збиткiв Товариства, виплата дивiдендiв за пiдсумками 2015 року 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.10.2010 486/10/1/10 

Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м.Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000100580 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
237.50 48000 11400000 100 

Опис Внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не здiйснюється 

  

3. Інформація про інші цінні папери 

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

01.01.1901 
 

0 0 д/н 

Опис д/н 

  

2) інформація про похідні цінні папери 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

Вид похідних 

цінніх 

паперів 

Різновид 

похідних 

цінних 

Серія 
Строк 

розміщення 

Строк 

дії 

Строк 

(термін) 

виконання 

Кількість похідних 

цінних паперів у 

випуску (шт.) 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Характеристика 

базового активу 



паперів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01.1901 д/н 
  

д/н д/н д/н д/н 0 0 д/н 

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування/списання 

акцій на рахунок/з 

рахунку емітента 

Вид дії: 

викуп/продаж 

Кількість акцій, що 

викуплено/продано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата реєстрації 

випуску акцій, що 

викуплено/продано 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

акцій, що 

викуплено/продано 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

акцій, що 

викуплено/продано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 01.01.1901 
 

0 0 01.01.1901 0 д/н 0 

Опис Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
41461 50313 0 0 41461 50313 

будівлі та 

споруди 
27583 28138 0 0 27583 28138 

машини та 

обладнання 
12775 20998 0 0 12775 20998 

транспортні 

засоби 
654 945 0 0 654 945 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 449 232 0 0 449 232 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 41461 50313 0 0 41461 50313 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 73388 тис. грн.. Ступень зносу 

основних засобiв:31% Ступень використання основних засобiв :100% Сума нарахованого зносу 

:23075 тис. грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: придбання , модернiзацiя 

обладнання. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна:не має 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

105390 118691 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
11400 11400 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

11400 11400 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 



акцiонерних товариств",затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 ( з урахуванням змiн плоказникiв фiнансової 

звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статуним капiталом на кiнец 

звiтного перiоду становить 93990 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв 

та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 93990 тис. грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить 107291 тис. грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на 

кiнець попереднього перiоду становить 107291 тис. грн 

Висновок Висновок:Вaртiсть чистих активiв акцiонерного товариства не меньша вiд статутного 

капiталу(скоригованого).Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 0 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис: д/н 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Оболонка 47 337 км. 123645 63.7 46 924 км. 122566 63.2 

2 
Рукав 

термоусадковий 
5260 км. 17255 11.1 4663 км. 15297 9.8 



3 
Пакет 

термоусадковий 
42026 тис.шт. 41088 25.2 42011 тис.шт. 41073 25.2 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та матерiали 61.9 

2 
Прямi витрати на оплату працi (осн.виробничий 

персонал) з вiдрахуваннями 
6.0 

3 Загальновиробничi 14.0 

4 Адмiнiстративнi витрати 8.8 

5 Витрати на збут 9.3 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 01.01.1901 0 0 0 

Опис 
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не вчиняло значнi правочини. 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що 

є предметом правочину (тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 01.01.1901 0 0 0 

Опис 
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не вчиняло значнi правочини. 

 



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що 

є предметом правочину (тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 01.04.1901 0 0 0 

Опис 

Iiнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не вчиняло 

правочини щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

24.11.2016 25.11.2016 

Відомості про прийняття 

рішення про виплату 

дивідендів 

28.11.2016 29.11.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

30.11.2016 01.12.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

30.11.2016 01.12.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська 

фiрма «БIнА» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
23285643 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, 

оф. 12 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0960 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 7 6 

2 2015 1 0 

3 2014 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Реєстрацiя акцiонерiв не здiйснюється, 100 % акцiй емiтента 

володiє одна особа. 
Так 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Голосування не проводиться, 100 % акцiй емiтента володiє одна 

особа. 
Так 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 
 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 
 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) 
 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
2 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової ради 



не створенi 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  
 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

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

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або так, створено 



введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 



Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились X 
 

Інше (запишіть) вiдсутнi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  
 

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть):  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК" 
за ЄДРПОУ 20620489 

Територія 
 

за КОАТУУ 3210500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 100 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 22.21 

Середня кількість 

працівників 
160 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул. Броварська,буд.5,Бориспiль,Київська 

обл.,08300  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 2548 2233 2810 

первісна вартість 1001 5312 5281 4977 

накопичена амортизація 1002 2764 3048 2167 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 9742 11467 119 

Основні засоби: 1010 41461 50313 35442 

первісна вартість 1011 59735 73388 48096 

знос 1012 18274 23075 12654 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 53751 64013 38371 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 27108 26468 8454 

Виробничі запаси 1101 22464 18992 6239 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 4643 7475 2215 

Товари 1104 1 1 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 27574 30420 16292 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

1800 

 

5880 

 

242 

з бюджетом 1135 5053 5699 2835 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 140 562 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 108 144 364 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 20178 19395 6845 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 20108 5042 6845 

Витрати майбутніх періодів 1170 99 107 52 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 99 67 0 

Усього за розділом II 1195 82019 88180 35084 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 135770 152193 73455 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11400 11400 11400 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 30107 30107 30107 

Додатковий капітал 1410 65 65 65 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1710 1710 1242 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 75409 62108 23059 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 118691 105390 65873 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 8748 7562 5565 

за розрахунками з бюджетом 1620 2655 50 99 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 2474 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 61 282 173 

за розрахунками з оплати праці 1630 1040 1127 429 

за одержаними авансами 1635 1552 829 96 

за розрахунками з учасниками 1640 0 33883 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2672 2245 1216 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 351 825 4 

Усього за розділом IІІ 1695 17079 46803 7582 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 135770 152193 73455 

 

Примітки див. окремо 

Керівник С.В.Снєжко 

Головний бухгалтер О.Ю.Момот 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
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Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
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(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 179993 153051 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( -109466 ) ( -99166 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

70527 

 

53885 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 8192 48231 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( -11815 ) ( -9754 ) 

Витрати на збут 2150 ( -12760 ) ( -10548 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -8399 ) ( -41697 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

45745 

 

40117 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1305 905 

Інші доходи 2240 73 333 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( -7 ) ( -8 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

47116 

 

41347 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -8526 -7463 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

38590 

 

33884 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 38590 33884 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 90650 80175 

Витрати на оплату праці 2505 21439 18269 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4092 4890 

Амортизація 2515 5142 4452 



Інші операційні витрати 2520 21117 53379 

Разом 2550 142440 161165 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки див. окремо 

Керівник Снєжко С.В. 

Головний бухгалтер Момот О.Ю. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК" 
за ЄДРПОУ 20620489 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

162727 

 

146976 

Повернення податків і зборів 3005 12820 14707 

у тому числі податку на додану вартість 3006 12820 14707 

Цільового фінансування 3010 3 424 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 29780 22250 

Надходження від повернення авансів 3020 162 33 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1305 905 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 856 1646 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( -51585 ) 

 

( -50593 ) 

Праці 3105 ( -17247 ) ( -14165 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -4333 ) ( -6432 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -18669 ) ( -11271 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -11141 ) ( -7785 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( -149 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( -7379 ) ( -3486 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( -76283 ) ( -73864 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( -239 ) ( -13 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( -2207 ) ( -1812 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 37090 28791 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 25 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( -20478 ) ( -25703 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -20453 -25703 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( -18000 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -18000 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1363 3088 

Залишок коштів на початок року 3405 20178 13127 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 580 3963 

Залишок коштів на кінець року 3415 19395 20178 

 

Примітки див. окремо 

Керівник Снєжко С.В. 

Головний бухгалтер Момот О.Ю. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК" 
за ЄДРПОУ 20620489 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки не заповнюється 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК" за ЄДРПОУ 20620489 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 11400 30107 65 1710 75409 0 0 118691 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -8 0 0 -8 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 11400 30107 65 1710 75401 0 0 118683 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 38590 0 0 38590 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -51883 0 0 -51883 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -13293 0 0 -13293 

Залишок на 

кінець року 
4300 11400 30107 65 1710 62108 0 0 105390 

 

Примітки див. окремо 

Керівник Снєжко С.В. 

Головний бухгалтер Момот О.Ю. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

“ПентоПак” 

Мета фiнансової звiтностi, складеної Приватним акцiонерним товариством “ПентоПак” (далi по 

тексту – Товариство) - задоволення iнформацiйних потреб користувачiв. З цього приводу, 

бiльшiсть статей форм фiнансової звiтностi Товариства, як суб’єкта пiдприємництва, 

розкривається у примiтках. За вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – 

МСФЗ), примiтки до статей звiтностi можна не наводити лише у разi їх несуттєвостi , а також, 

якщо в тому немає необхiдностi для розумiння природи статей звiтностi. Склад примiток до 

звiтностi повинен мiстити: 

- загальну iнформацiю; 

- базу пiдготовки фiнансової звiтностi; 

- операцiйне середовище та економiчну ситуацiю; 

- iстотнi положення облiкової полiтики; 

- деталiзацiю основних статей звiтностi; 

- операцiї з пов’язаними сторонами; 

- подiї пiсля дати фiнансової звiтностi. 

На основi вищевикладених вимог далi наведено Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства за 

2016 рiк. 

Загальна iнформацiя 

Основнi вiдомостi про Товариство 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПентоПак”  

Код за ЄДРПОУ 20620489 

Код територiї за КОАТУУ 3210500000 

Населений пункт (мiсто) м. Бориспiль, Київська обл.. 

Поштовий iндекс 08300 

Вулиця, будинок вул. Броварська, 5 

Серiя та номер виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв Серiя АБ № 581174 

Дата проведення державної реєстрацiї 26.05.1998р. 

Номер запису в Єдиному державному реєстрi 135410700220000138 

Зареєстрований статутний капiтал (тис. грн.) 11 400 

Види дiяльностi за КВЕД - 2010 22.21 

 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї та свiдоцтва на окремi види дiяльностi 

 

Дiяльнiсть товариства не потребує одержання лiцензiй та свiдоцтв на право здiйснення дiяльностi. 

База пiдготовки фiнансової звiтностi 

Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснювався бухгалтерiєю з 

дотриманням єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку, передбачених 

Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. № 

996 – ХIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, (далi – П(с)БО), на основi 

застосування бухгалтерського програмного забезпечення 1C УПП . В подальшому, у фiнансовiй 

звiтностi, складенiй на основi записiв за П(с)БО, здiйсненнi коригування, необхiднi для подання 

такої звiтностi за МСФЗ. Цi коригування включають певнi змiни класифiкацiї з метою 

вiдображення економiчної сутностi вiдповiдних операцiй, включаючи класифiкацiї окремих 

активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi. Фiнансова 

звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. 



Фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання, складена за МСФЗ, мiстить високоякiсну 

iнформацiю, яка: 

а) є прозорою для користувачiв i порiвняною в усiх вiдображених перiодах; 

б) забезпечує прийнятну вiдправну точку для облiку за МСФЗ;  

в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачiв. 

Таким чином, фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 за перiод 

01.01.2016 року по 31.12.2016 року i складається з таких компонентiв: 

- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 р.; 

- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016р.; 

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016р.; 

- звiт про власний капiтал за 2016р.; 

- примiтки до фiнансової звiтностi за 2016р. 

Операцiйне середовище та економiчна ситуацiя 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого, 

наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i 

контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української економiки 

буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування 

адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна 

дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн.  

Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного 

зростання у свiтовiй економiцi. Нестабiльне економiчне середовище та значна девальвацiя 

нацiональної валюти в 2016 роцi завдало значних ускладнень в дiяльностi компанiї. 

Податкове, валютне та митне законодавство в Українi в 2016 зазнало значних змiн якi були 

нетиповими для ринкової економiки , а саме обов’язковий продаж валютних надходжень , 

обмеження в проведеннi операцiй с iноземною та нацiональною валютою. Постiйнi змiни до 

податкового кодексу привели к значним змiнам пiдходу визначення податкової бази. 

Керiвництво не може передбачити всi зовнiшнi тенденцiї якi можуть вплинуть на дiяльнiсть 

компанiї та дiяльнiсть в iнших галузях економiки та впевнене, що воно вживає всi необхiднi 

заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї. 

 

Приватне акцiонерне товариство «ПентоПак» зареєстровано 26.05.1998 року Виконкомом 

Бориспiльської мiської ради як Закрите акцiонерне товариство . Згiдно Закону України № 514-YII 

вiд 17.09.2008р «Про акцiонернi товариства » , 28.04.2011 року Товариство перереєстровано 

Виконавчим комiтетом Бориспiльської мiської ради Київської областi в « Приватне акцiонерне 

товариство «ПеноПак»» та видано нове свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя №А01 № 583323 

. Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 13541050015000138. 

Основним видом дiяльностi є : 

• Виробництво плит,листiв,труб та профiлiв з пластмас 

• Неспецiалiзована оптова торгiвля 

• Друкування iншої продукцiї 

Статутний фонд Товариства на момент створення складав 18750,0 грн.(100 акцiй номiналом 187,50 

грн.). В 2005 роцi вартiсть статутного фонду збiльшено 9000000,0 грн. шляхом додаткового 

випуску акцiй в кiлькостi 47900 шт. . В 2008 роцi прийняте рiшення що до збiльшення номiнальної 

вартостi акцiй iз 187,50 грн. до 237,50 грн. На сьогоднi статутний фонд товариства складає 11 400 

000,0 грн. ( 48000 акцiй номiналом 237,50 грн.), та сформовано в повному обсязi. 

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 160 працiвникiв. 

Продукцiя, що випускається Товариством є гнучкi полiмернi пакувальнi матерiали для 

м'ясопереробної i молочної промисловостi (синтетичнi оболонки i термоусаднi пакети). Також 

Товариство пропонує повний спектр послуг з виробництва, розробцi дизайну, нанесення друку, 

гофрацii, кiльцювання. 

На сьогоднiшнiй день пiдприємство виробляє багатошарову синтетичну термоусадну оболонку 

Пентафлекс в асортиментi та термоусаднi пакети ПентаВак , ПентаТерм. 



Сучасне обладнання свiтових виробникiв, з можливiстю друку ультрафiолетовими, водними, 

спиртовими фарбами, яке використовується на пiдприємствi, здатне наносити друк будь-якого 

ступеня складностi на гнучку упаковку. Друк гнучких пакувальних матерiалiв проводиться з 

урахуванням специфiкацiї фасованого продукту, побажань замовника i рекомендацiй фахiвцiв. 

Особливу увагу придiляється якостi продукцiї. На пiдприємствi впроваджена програма контролю 

якостi. Товариство докладає всiх зусиль для створення надiйної гнучкої упаковки, яка iдеально 

пiдходить для ручного i автоматичного фасування. Вся продукцiя, що випускається компанiєю, 

сертифiкована i вiдповiдає вимогам технiчних умов. 

Вся продукцiя проходить ретельнi лабораторнi випробування , i має висновки державної санiтарно 

-епiдемiологiчної експертизи Мiнiстерства Охорони здоров'я України , Свiдоцтва про державну 

реєстрацiю продукцiї ( Росспоживнагляд ) у Росiйськiй Федерацiї , мiжнародний стандарт 

(Iнститут Фраунгофера ), мiжнародний стандарт (лабораторiя Labthink) . Вона добре 

зарекомендувала себе на ринку , завдяки стабiльної i незмiнно високiй якостi . 

Якiсть упаковки неодноразово зазначалося нагородами та дипломами на престижних виставках i 

конкурсах як в Українi так i за кордоном. Серед них: мiжнародна виставка IFFA в Нiмеччинi, 

FoodTechPack в Туреччинi, WorldWideFoodExpo в США, Food Pack в Росiї, Агромпродмаш в Росiї, 

Iндпродмаш в Українi, Food в Ризi та багато iнших. Пiдприємство є постiйним учасником багатьох 

нацiональних i мiжнародних виставок , багаторазовим переможцем конкурсiв якостi . 

Нагороджено Сертифiкатом партнерської надiйностi Мiжнародної Торгово -Промислової Палати 

(м. Париж) , дипломом «Компанiя з найширшою географiєю експорту » в рамках Першого 

всеукраїнського конкурсу «Європейський вектор» . 

Оболонки Пентафлекс ® i термоусадочнi пакети ПентаВак ® , ПентаТерм ® займають лiдируючi 

позицiї в пакувальної галузi України та експортуються в бiльш нiж 30 країн свiту ( Європа , СНД , 

Близький Схiд , Пiвнiчна Африка , Пiвнiчна i Латинська Америка) . 

У 2010 роцi на пiдприємствi була впроваджена система управлiння якiстю , що вiдповiдає вимогам 

мiжнародного стандарту IСО 9001-2008 . 

Iстотнi положення облiкової полiтики 

Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть Товариства, згiдно з основними засадами облiкової полiтики, 

формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, 

iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника (гривнi).  

З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облiкова полiтика, що базується на 

таких стандартах МСФЗ та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – МСБО): 

- МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»; 

- МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»; 

- МСБО 2 «Запаси»; 

- МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»; 

- МСБО 12 «Податок на прибуток»; 

- МСФЗ 13 «Справедлива вартiсть»; 

- МСБО 16 «Основнi засоби»; 

- МСБО 18 «Дохiд»; 

- МСБО 19 «Виплати працiвникам»; 

- МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»; 

- МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони»; 

- МСБО 33 «Прибуток на акцiю»; 

- МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»; 

- МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»; 

- МСБО 38 «Нематерiальнi активи»;  

- МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 

 

Основнi положення облiкової полiтики Товариства наступнi: 

- критерiї визнання активiв та зобов'язань, матерiальнi i нематерiальнi об'єкти вiдображаються в 

балансi пiдприємства як активи тiльки у тому випадку, коли вони вiдповiдають одночасно таким 

критерiям: об'єкти контролюються пiдприємством, їх оцiнка може бути достовiрно визначена, 



iснує вiрогiднiсть отримання в майбутньому економiчних вигод вiд використовування цих 

об'єктiв; 

- активи пiдприємства зараховуються на баланс на пiдставi первинних бухгалтерських документiв 

на їх оприбутковування. Вважається, що всi зобов'язання пiдприємства достовiрно оцiненi на 

пiдставi первинних бухгалтерських документiв i за всiма зобов'язаннями пiдприємства iснує 

вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд в майбутньому; 

- обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї. Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на 

витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних 

засобiв капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються. Прибуток та збитки вiд 

вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж сумою надходжень вiд 

вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття, вiдображаються у складi прибутку чи 

збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах). 

Деталiзацiя основних статей звiтностi 

Аналiз показникiв балансу (звiту про фiнансовий стан) 

Враховуючи, що баланс вiдображає фiнансовий стан пiдприємства на певну дату, вiдповiдно до 

чинних вимог МСФЗ його називають балансом (звiтом про фiнансовий стан) пiдприємства. Але 

застосовувати назви «Баланс», «Балансовий звiт» або iншi, якi б не вводили в оману користувачiв, 

не заборонено.  

Примiтки до узгодження балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12. 2016 року 

Бухгалтерський баланс за МСФЗ: 

• включає всi активи та зобов’язання, визнання яких вимагає МСФЗ; 

• не включає активи i зобов’язання, визнання яких заборонено МСФЗ; 

• представляє всi статтi звiтностi (активи, зобов’язання, капiтал) у класифiкацiї згiдно з МСФЗ; 

• включає всi статтi за оцiнкою вiдповiдно до МСФЗ. 

Всi коригування фiнансової звiтностi, якi виникають в результатi застосування МСФЗ, визнаються 

у нерозподiленому прибутку або iншiй статтi капiталу . 

При формуваннi балансу (звiту про фiнансовий стан) за 2016 рiк Товариством врахованi вимоги 

МСФЗ, до бухгалтерського облiку внесенi коригуючи записи згiдно трансформацiйних таблиць 

фiнансової звiтностi . 

Баланс (звiт про фiнансовий стан пiдприємства) станом на 31.12.2016 року складено за 

мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. 

У вiдповiдностi до МСФЗ наводимо розкриття статей балансу (звiту про фiнансовий стан): 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї. Всi об’єкти нематерiальних активiв вiдповiдають вимогам визнання МСБО 38 

«Нематерiальнi активи». Термiн корисного використання нематерiальних активiв ,таких як 

патенти на винахiд , промисловий зразок , свiдоцтва на знак для товарiв та послуг та товарнi знаки 

складає виходячи зi строку дiї. Термiни корисного використання iнших нематерiальних активiв 

складає 10 рокiв. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. На протязi 2016 року не нематерiальнi активи не поповнювались.  

Основнi засоби при переходi на МСФЗ переоцiнювались. 

Переоцiнка таких основних засобiв як будинки здiйснювалась з залученням незалежних експертiв. 

Для переоцiнки iнших основних засобiв створена комiсiя з фахiвцiв товариства. Переоцiнцi 

пiдлягали всi групи основних засобiв товариства.  

Переоцiнка груп «Земельнi дiлянки» та « Будинки та споруди» вiдбувалась згiдно МСБО 16 

«Основнi засоби» за методом виключення з валової балансової вартостi активу та чистої суми, 

перерахованої амортизацiї, яка формує частину збiльшення або зменшення балансової вартостi 

(п.35 « б» МСБО). 

Вартiсть основних засобiв з урахуванням переоцiнки , нарахованого зносу (амортизацiї), врахованi 

по справедливiй вартостi . 

Полiтика Товариства з амортизацiї основних засобiв передбачає нарахування зносу за методом 

рiвномiрного нарахування протягом передбачуваного строку їх використання.  

Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2016р. в сумi 11467 тис. грн. 



перекласифiкована i вiднесена до складу основних засобiв, враховуючи склад iнвестицiй. 

Облiковою полiтикою щодо всiх груп основних засобiв Товариством обрана модель собiвартостi 

вiдповiдно до параграфу 30 МСБО 16 «Основнi засоби».  

Враховуючи вимоги МСБО 16 «Основнi засоби» за результатами трансформацiї основнi засоби 

включенi у баланс за собiвартiстю: 

Вiдповiдно до МСФЗ, така група необоротних активiв, як малоцiннi необоротнi матерiальнi 

активи, окремо не видiляється. Облiковою полiтикою встановлено рiвень суттєвостi основних 

засобiв згiдно з критерiями визнаними в податковому кодексi України . Основнi засоби, вартiсть 

яких є нижчою за встановлений рiвень суттєвостi, списуються на витрати при введеннi в 

експлуатацiю ( знос 100%).  

Облiковою полiтикою Товариства передбачено щорiчно аналiзувати основнi засоби на предмет 

виявлення будь-яких ознак зменшення корисностi окремих об’єктiв або їх груп. 

Керiвництвом пiдприємства було проведено аналiз стану основних засобiв на 31.12.2016 року та 

для окремих основних засобiв продовжено строк корисного використання. 

Облiк запасiв у Товариствi вiдповiдає вимогам МСБО 2 «Запаси», тобто запаси визнаються 

активами, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає у майбутньому економiчнi 

вигоди, пов'язанi з їх використанням; їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.  

Придбанi запаси визнаються активом у разi задоволення усiх наведених умов: до пiдприємства 

перейшли усi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з власнiстю на запаси; пiдприємство отримало 

контроль над запасами та здiйснює управлiння ними тiєю мiрою, яка звичайно пов'язана з правом 

власностi; собiвартiсть запасiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть надходження до 

пiдприємства майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних iз запасами. 

Товариство придбавало запаси у звiтному перiодi для внутрiшнього використання з метою 

забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi. 

У Товариствi застосовується система постiйного облiку запасiв, їх надходження та видаток 

вiдображають протягом звiтного перiоду на вiдповiдних рахунках запасiв. Для визначення 

собiвартостi запасiв на пiдприємствi використовується метод FIFO (базується на припущеннi, що 

одиницi запасiв, якi надiйшли (придбанi, виробленi) першими, вiдпускаються (продаються) також 

першими), що також не суперечить МСБО 2. 

При формуваннi балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року залишки запасiв значних 

змiн не зазнали , та складають на звiтну дату 26468 тис. грн..  

Залишки запасiв та їх вартiсть пiдтверджена щорiчною iнвентаризацiю (наказ № 391-а вiд 

10.11.2016р.). За результатами iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено (протоколи вiд 

09.12.2016р. ;протокол по складу ГП вiд 30.01.2017р.).). 

На вiдмiну вiд нацiональних стандартiв України, в яких iснує окремий П(с)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть" аналогiчного мiжнародного стандарту не iснує. Але є стандарти, якi проводять 

iдентифiкацiю всiх позицiй щодо оцiнки, облiку, визнання, вибуття та розкриття iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi даного iнструменту фiнансового облiку. 

Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi мiстять МСФЗ 

7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". На базi даних стандартiв було проведено 

узагальнення iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi. 

Вiдповiдно до вимог МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» дебiторська 

заборгованiсть визнається як оборотнi активи.  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у Товариствi визначається як сума, належна 

компанiї вiд покупцiв (дебiторiв), що не суперечить МСФЗ. Управлiнський персонал та комiсiя з 

трансформацiї звiтностi проаналiзували дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги i 

дiйшли висновку, що заборгованiсть не потребує створення резерву сумнiвних боргiв так як має 

поточний характер. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 01.01.2016 р. складає 27574 тис. грн., на 

31.12.2016р. – 30420 тис. грн.  

Облiк грошових коштiв Товариства вiдповiдає МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв». 

Зареєстрований капiтал Товариства на 01.01.2016р. склав 11 400 тис. грн., що вiдповiдає Статуту.  



Додатковий капiтал є доходом вiд безплатно отриманих активiв та становить 65 тис. грн. на 

31.12.2016 року.  

Резервний капiтал Товариства створений за рахунок розподiлу прибутку минулих рокiв i складає 

на 01.12.2016р. в сумi 1710 тис. грн.. 

Резервний капiтал створено повнiстю в розмiрi 15% вiд статутного капiталу. 

Станом на 01.01.2016 року нерозподiлений прибуток становив 75409 тис. грн. Станом на 

31.12.2016 року нерозподiлений прибуток зазнав змiн за рахунок виправлення помилок в розмiрi 8 

тис. грн. та виплат власникам(дивiденди) в розмiрi 51883,0 тис. грн. 

В результатi зазначених змiн сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2016р. складає 62108 тис. 

грн.  

Кредиторська заборгованiсть за товари роботи, послуги має поточний характер, не пiдлягала 

трансформацiї i пiдтверджена результатами рiчної iнвентаризацiї. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить суми iнших 

податкiв, термiн сплати якого не наступив. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунки зi страхування є поточними зобов’язаннями 

по єдиному соцiальному внеску, термiн сплати якого не наступив. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi є зобов’язанням за грудень 

2016 р. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками є зобов’язанням за сплатою 

дивiдендiв. 

Iншi поточнi зобов’язання складаються з поточної кредиторської заборгованостi по внутрiшнiм 

розрахункам з працiвниками. Дана стаття балансу пiд час пiдготовки звiтностi не 

трансформувалася. 

Сума валюти балансу, складеного за МСФЗ, станом на 31.12.2016 року становить 152193 тис. грн. 

Всi трансформацiйнi змiни у валютi балансу врахованi. 

Аналiз показникiв звiту про фiнансовi результати  

(звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк 

Пiд час складання Товариством фiнансової звiтностi за МСФЗ, враховано, що мiжнароднi 

стандарти не мiстять встановленої форми звiту про прибутки та збитки, але передбачають набiр 

обов’язкових статей, ряд опцiй на вибiр пiдприємства та певнi вимоги до розкриття окремих 

статей. МСБО 1 припускає альтернативи в поданнi фiнансових результатiв: або єдиний звiт про 

прибуток i збиток, або два звiти (окремо про прибуток i збиток та окремо про iнший сукупний 

прибуток). На пiдставi вищевикладеного, Товариством використано форму звiту про фiнансовi 

результати (звiту про сукупний дохiд) за П(с)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», 

затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 07.02.2013 р. № 73 , який складається з двох роздiлiв: 

у роздiлi I вiдображається iнформацiя про доходи, витрати, прибутки та збитки; у роздiлi II 

вiдображається iнформацiя про сукупний дохiд. Наведенi данi звiту про фiнансовi результати за 

2016 рiк, який складений вiдповiдно до П(с)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого 

наказом Мiнфiну України вiд 31.03.1999 р 

За пiдсумками 2016 року Товариство отримало сукупний дохiд у розмiрi 38590 тис. грн. Який 

складається з наступних доходiв : Дохiд вiд поточної дiяльностi 38590 тис. грн. 

Аналiз показникiв Звiту про рух грошових коштiв  

На пiдставi Звiту про фiнансовий стан за 2016 рiк , та даних руху грошових коштiв на банкiвських 

рахунках сформовано Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом. 

Перехiд вiд ранiше застосовуваних ПСБО на МСФО не чинив впливу на визнанi у фiнансових 

звiтах грошовi потоки, створенi Товариством. Статтi звiрки мiж поданням згiдно попереднiм 

ПСБО та поданням згiдно МСФЗ не роблять чистого впливу на створенi грошовi потоки (МСБО 

7). 

Факторiв, якi б вплинули на змiни та трансформацiю звiту про рух грошових коштiв, у 2016 роцi 

не було. 

Аналiз показникiв Звiту про змiни у власному капiталi 

На пiдставi балансу та звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк, а також додаткової iнформацiї, 

складається Звiт про власний капiтал. 



Змiни в капiталi за результатами трансформацiї звiтностi вiдповiдно до МСФЗ становлять: 

• виправлення помилок в сумi (8) тис грн. 

Такi трансформацiйнi записи врахованi, як подiї пiсля попереднього звiтного перiоду, i 

вiдображенi шляхом коригування , як виправлення помилок у Звiтi про власний капiтал за 2016рiк. 

Змiни в капiталi за результатами розподiлу прибутку становлять: 

• виплати власникам (дивiденди) (51883 ) тис. грн. 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

Товариство не мало значних господарських операцiй з пов'язаними сторонами у 2016 роцi. 

Подiї пiсля дати фiнансової звiтностi 

Згiдно МСБО 10 подiями пiсля звiтного перiоду є сприятливi та несприятливi подiї, якi 

вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi.  

МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» визначає необхiдне розкриття iнформацiї про подiї або 

обставини, якi можуть виникати пiсля звiтного перiоду, якщо: 

- фiнансова звiтнiсть складена не на основi припущення безперервностi (Фiнансова звiтнiсть 

Товариства, що аналiзується, формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної 

дiяльностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника (гривнi); 

- управлiнський персонал обiзнаний iз суттєвою невизначенiстю, пов’язаною з подiями або 

умовами, якi породжують значний сумнiв щодо здатностi суб’єкта господарювання продовжувати 

дiяльнiсть безперервно (Керiвництво Товариства не передбачає (навiть повнiстю виключає) 

можливiсть виникнення таких обставин). 

Управлiнський персонал Товариства вважає, що пiсля звiтного перiоду до дати  

затвердження фiнансової звiтностi не вiдбулось суттєвих подiй, якi могли б вплинути на 

показники фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 
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