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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Артемов Сергiй Геннадiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383260 

4. Місцезнаходження: 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, мiсто Мена, вул. КОШОВОГО, 

буд. 6 

5. Міжміський код, телефон та факс: (04644) 21084, (04644) 21084 

6. Адреса електронної пошти: info@menapack.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 04.04.2019, Затверджено рiчну iнформацiю за 

2018 рiк 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.menapack.pat.

ua 24.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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 осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1. Лiцензiї на додатковi види дiяльностi Товариством не отримувались - iнформацiя не 

надається. 

2. Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств, не є учасником iнших 

пiдприємств - iнформацiя не надається. 

3. Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має 

державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має 

стратегiчного значення для економiки та безпеки держави - iнформацiя не надається. 

4. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не 

надається. Тому що емiтент  не має їх. 

5. Власнi цiннi папери Товариством не викупались протягом звiтного перiоду, в тому числi 

вiдповiдно до ст.68,69 Закону України "Про акцiонернi товариства"- iнформацiя не надається. 

6. Товариство не випускало процентнi облiгацiї - iнформацiя не надається. 

7. Товариство не випускало дисконтнi облiгацiї та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає 

реєстрацiї- iнформацiя не надається. 

8.Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

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



вчинення яких є заiнтересованiсть не виникала протягом звiтного перiоду i не надається. 

9. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не 

користувалось - iнформацiя не надається, рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя вiдсутня.  

10. Фiзичних осiб засновникiв емiтент не має. 

11. Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв. 

12. Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

13.Зобов'язання емiтента за кожним кредитом, за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними 

цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за 

сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiямив корпоративнi права вiдсутнi. 

14. Рiчна фiнансова звiтнiсть яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку вiдсутня в зв'язку з використанням мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

15. Цiльовi облiгацiї Товариством не випускались, виконання за якими забезпечується 

об`єктами нерухомостi (звiт про стан нерухомостi не надається). 

16. Дивiденди на протязi звiтного перiоду в Товариствi не нараховувались та не 

виплачувались. Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками звiтного року на дату подання 

звiту не приймалось. 

17.Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не випускав цiльових 

облiгацiй. 

20. Посада корпоративного секретаря не створювалася - iнформацiя не надається. 

21. Вiдомостi про аудиторський висновок на заповнюються, оскiльки наводиться повний текст 

аудиторського висновку. 

22. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення не надаються, тому що посадовим особам при звiльненнi виплат 

немає. У звiтному роцi не вiдбувалося звiльнення посадових осiб Емiтента, яким мають бути 

виплаченi будь-якi винагороди або компенсацiї за звiльнення. 

23. iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що в 

звiтному перiодi таких змiн не було. 

24. iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, 

тому що таких змiн не було. 

25. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких 

змiн не було. 

26. Iнформацiя про засновникiв не надається, тому що засновники емiтента не є його 

акцiонерами на кiнець звiтного перiоду 

27. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному 

перiодi вiдсутня, тому що штрафiв, в тому числi на ринку цiнних паперiв не було. 

28. Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, тому що емiтент та /або посадовi особи не 

виступали стороною в судi на початок i на кiнець звiтного перiоду 

29. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких ЦП не надається, тому що такої інформації не було, такi обмеження вiдсутнi. 

30. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому  що обмеження 

у голосуючих акцiй вiдсутнi. 

31. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) та 

акцiй понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що такi особи вiдсутнi. 

32. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 



заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надаються, 

тому що не виникали правочини з заiнтересованiстю. 

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається; 

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається в зв'язку з  вiдсутнiстю 

35. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому  що обмеження 

у голосуючих акцiй вiдсутнi 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК" 

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

 АОО № 812329 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 30.12.1993 

4. Територія (область) 

 Чернігівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 4011470 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 77 

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

 17.21 - Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 

(основний) 

 47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

 - - - 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

2) МФО банку 

 380797 

3) Поточний рахунок 

 26000000200221 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

5) МФО банку 

 380797 

6) Поточний рахунок 

 26000000200221 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Намiрiв про змiну в органiзацiйнiй структурi в перспективi розвитку не закладено. Змiни в 

органiзацiйнiй структурi в звiтному перiодi не вiдбувалися 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 



праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Чисельнiсть працюючих (середньооблiкова) станом на 31.12.17 р. становила 78 осiб, Чисельнiсть 

працюючих станом на 31.12.18 р. становить 77 осiб. 

Загальний фонд оплати працi в 2018 роцi склав 9009 тис. грн. , в 2017 роцi - 7185  тис. грн. 

Фонд оплати працi вiдносно попереднього перiоду минулого року збiльшився на 1824 тис.грн. 

(на 20,24%) у зв'язку з iндексацiєю заробiтної плати 

В Товариствi iснує кадрова програма спрямована на забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкацiї 

працiвникiв згiдно операцiйним потребам Товариства 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльну дiяльнiсть емiтент не проводить 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

За звiтний перiод пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Опис обраної облiкової полiтики розкрито в роздiлi ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ, даної рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв розмiщеної нижче. Роздiл  3. Суттєвi положення Облiкової 

полiтики 

 

 (див. нижче) 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 



декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами послуг, що надає Товариство є за КВЕД: Виробництво гофрованого картону, 

паперової та картонної тари; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги 

продовольчого асортименту.  

Дiяльнiсть Товариства в незначнiй мiрi залежить вiд сезонностi.  

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик 

лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним 

iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.  

Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що 

майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство 

розглядає  валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок.  

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових 

коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. 

Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi 

операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi.   

Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових 

iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має 

затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни 

вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення 

нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, ґрунтуючись на власному професiйному 

судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства 

протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного 

року Товариство не має фiнансових зобов'язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi 

ставки. Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн 

вiдсоткових ставок.  

Ризик лiквiдностi.  виникає у випадку, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання 

при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм 

ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i 

прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для 

своєчасної оплати своїх зобов'язань. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових 

коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Товариство не залучає кредитнi ресурси. Станом на 31 грудня 2018 року короткостроковi активи 

Товариства перевищують його короткостроковi зобов'язання на 38 701 тис. грн. (станом на 31 

грудня 2017 року - на 29 216 тис. грн.). 

 Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок 

виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi 

кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти  та дебiторська 

заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть. 

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу.  Грошовi 

кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну 

репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє 

запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює 

торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та 

зовнiшньому ринках. На 31.12.2018 року концентрацiя кредитного ризику знаходиться в межах 8 

i нижче вiдсоткiв вiд загальної суми фiнансових активiв, якi потенцiйно схильнi до кредитного 

ризику. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку 

 суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як: нестабiльнiсть та 

суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї державних органiв; нестабiльнiсть економiчної 

(фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики; непередбачена змiна 

кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв; непередбаченi дiї конкурентiв 



Конкуренцiя в галузi дуже висока. Для зменшення ризикiв Товариство постiйно 

вдосконалюється, пiдвищує якiсть продукцiї, веде пошук нових клiєнтiв та розширює 

асортимент.  

Пiдприємство працює на ринку гофротари бiльше 30 рокiв, виробляє вироби iз трьохшарового 

гофрокартону в широкому асортиментi. Для виготовлення продукцiї використовують бурий та 

бiлий зовнiшнiй шар картону. На вироби наноситься двухкольоровий друк. Готовi вироби 

використовуються в тютюновiй, харчовiй промисловостi та для упаковки в будiвництвi. 

Джерелом сировини в звiтному перiодi були: АТ " Ґрiґео Клайпеда" (Литва), Hamburger 

Containerboard GmbH (Нiмечина), ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА 

ФАБРИКА-УКРАЇНА", ВАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат" та iншi. 

Основиними покупцями є: ПрАТ "IМПЕРIАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА", ПрАТ 

"СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП" , ТОВ "МАЙНАУ", ТОВ "НОВI ЛАСОЩI-ЖИТОМИР". 

Експорт: Виробниче унiтарне пiдприємство "АЛКОПАК" (Бiлорусь), Iноземне унiтарне 

виробниче пiдприємство "Каштан" фiрми "Честнут АГ" (Бiлорусь), ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЕЧАТНАЯ ФАБРИКА "ПОЛIПРИНТ" (Бiлорусь). 

Основними постачальниками сировини в звiтному перiодi були вiтчизнянi та зарубiжнi 

пiдприємства. Частка використання у виробництвi сировини вiтчизняного походження складає 

майже 90 вiдсоткiв. 

Перевагою нашого пiдприємства є те, що високий технiчний рiвень, маневренiсть та наявнiсть 

висококвалiфiкованих кадрiв гарантує високу якiсть виробленої продукцiї, гарантiю швидкої 

доставки, iндивiдуальний пiдхiд до кожного покупця. 

за 2017 рiк  Виручка вiд реалiзацiї гофрокартону (вироблено 25513 тис.кв.м) 168363 тис. грн. 

за 2018 рiк: Виручка вiд реалiзацiї гофрокартону (вироблено 26588 тис.кв.м) 206595 тис. грн. - 

вiдбулося збiльшенняя в натуральному та грошовому еквiвалентi в  порiвнняi з попереднiм 

перiодом на 3,78% в натуральному вимiрi, на 18,51% в грошовому еквiвалентi. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

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

вартість і спосіб фінансування  

В наступному роцi планується придбання та введення в експлуатацiю нового обладнання для 

плоскої висiчки BOBST VISIONCUT 1.6 та пакувальної лiнiї MESSERSI на загальну суму  24 

640 тис. грн. Джерело фiнансування цих капiталовкладень - власнi кошти, отриманi вiд 

господарської дiяльностi . 

Внаслiдок введення в експлуатацiю нового обладнання, в наступному роцi планується  

збiльшення обсягiв виробництва гофропродукцiї з 2,0 млн.м2 в мiсяць до 3,0 млн.м2 в мiсяць. 

 

У 2017 роцi пiдприємство iнвестувало в основнi засоби 769 тис.грн., у тому числi: модернiзацiя 

та придбання обладнання на 288 тис.грн., придбання транспортних засобiв на 460 тис.грн., 

iнструменти, прилади та iнвентар на 21 тис. грн. 

Вибуло у 2017 роцi основних засобiв на суму 436 тис.грн., у т.ч. знос - 436 тис.грн., з них: 

Будiвлi - 0 тис.грн. (знос - 0 тис.грн.), машини та обладнання - 251 тис.грн. (знос - 251 тис.грн.), 

транспортнi засоби 51 тис.грн. (знос - 51 тис.грн.), iнструменти та iнвентар 134 тис.грн. (знос - 

134 тис.грн.). 

У 2018 роцi пiдприємство iнвестувало в основнi засоби 1294 тис.грн., у тому числi: модернiзацiя 

та придбання обладнання на 1084 тис.грн., полiпшення (будiвлi та споруди)-210 тис. грн. 

Вибуло у 2018 роцi основних засобiв на суму 881 тис.грн., у т.ч. знос - 881 тис.грн. 

Iнвестицiї планується здiйснювати за рахунок власних коштiв, отриманих вiд господарської 

дiяльностi 

 



Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 64825 тис. грн., знос - 51745 

тис.грн., залишкова вартiсть - 13080 тис. грн.; на початок звiтного перiоду первiсна вартiсть - 

13894 тис.грн., Знос - 50520 тис.грн., залишкова вартiсть 13894 тис. грн. 

Нестач та надлишкiв основних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей пiд час проведення 

iнвентаризацiї станом на кiнець звiтного перiоду не виявлено.  

Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує долю вартостi основних засобiв, списаних на 

витрати в попереднiх перiодах, в їх первiснiй вартостi. Станом на 31.12.17 р. основнi засоби 

були зношенi на 78,43%, вiдповiдно їх придатнiсть складала 21,57% (ступiнь використання).  

Станом на 31.12.18 р. основнi засоби були зношенi на 79,82%, вiдповiдно їх придатнiсть складає 

20,18% (ступiнь використання). Виходячи з динамiки даних показникiв придатнiсть основних 

засобiв на кiнець 2018 року зменшилась порiвняно зi станом на кiнець 2017 року. Вiдсутнє 

суттєве оновлення у складi основних засобiв пiдприємства. Обмеження щодо використання 

основних засобiв - вiдсутнi. 

  

Об'єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд 

професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi робот iз аналогiчними активами. 

При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови 

очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови 

роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в 

результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдсутнi - первiсна вартiсть незначно збiльшилася в 

порiвняннi з минулим роком в зв'язку з полiпшеннями (210 тис. грн.) та придбанням обладнання 

(1084 тис. грн.), залишкова вартiсть зменшилася в зв'язку зi зносом. Балансова вартiсть ОЗ 

повнiстю амортизованих, якi ще використовуються 14964 тис. грн. 

Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо 

ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або 

переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство здiйснило оцiнку основних 

засобiв за справедливою вартiстю на 31.12.10 року та використовує цю оцiнку на дату переходу 

на МСФЗ (01.01.2012) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. Незалежна оцiнка 

проведена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Центр нерухомостi" м. Чернiгiв, на пiдставi 

договору на проведення незалежної оцiнки майна вiд 01 грудня 2010 р. № 75, укладеного з 

Вiдкритим акцiонерним товариством "МЕНА ПАК". У подальшому основнi засоби оцiнюються 

за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд 

зменшення корисностi.   

 Сума нарахованої амортизацiї за 2018 рiк становить 2106 тис. грн. Протягом 2018 року 

переоцiнка основних засобiв не проводилась.  Основнi засоби, переданi у заставу вiдсутнi. 

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються вiдсутнi. Основнi засоби, що вилученi з 

експлуатацiї для продажу вiдсутнi. Основнi засоби, отриманi за рахунок коштiв цiльового 

фiнансування вiдсутнi. Основнi засоби використовуються за призначенням, розташованi за 

мiсцезнаходженням Товариства. Екологiчнi питання на дiяльнiсть товариства суттєво не 

впливають.  Господарська дiяльнiсть Товариство не має наслiдком виникнення екологiчних 

ризикiв, що  можуть бути пов'язанi зi змiнами нормативної бази, необхiднiстю удосконалення 



природоохоронних технологiй, тощо. Керiвництво вважає, що нiякi потенцiйнi претензiї або 

розгляди з питань охорони навколишнього середовища не зроблять iстотного негативного 

впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Товариства 

Плани капiтального будiвництва вiдсутнi 

Товариство має земельнi дiлянки в орендi.  

Станом на 31.12.2018 року у Товариства: 

вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);  

вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням основних засобiв; 

вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або 

якi були втраченi чи переданi; 

вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. 

Протягом 2018 року, основнi засоби не переоцiнювалися, втрати вiд зменшення корисностi та 

вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної 

вартостi та суми зносу основних засобiв не було.  

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Проблеми залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень емiтента, якi впливають на 

його дiяльнiсть мають загальний характер. 

Iстотною проблемою в дiяльностi пiдприємства є те, що законодавством не повнiстю 

врегульована база щодо розмитнення iмпортованої сировини та збiльшення рiвня податкiв при 

встановленнi мита. 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, це проблеми, пов'язанi iз внутрiшньою 

полiтикою держави: оскiльки покупцями продукцiї пiдприємства є пiдприємства харчової 

промисловостi, послаблення ролi держави у розвитку харчової промисловостi, якi мають 

сезоннiсть попиту та виробництва, велику конкуренцiю на ринку сировини та збуту, порушення 

цiнової полiтики, нерозвиненiсть ринкових вiдносин в сферi виробництва мають значний 

негативний вплив на дiяльнiсть товариства. Також iстотними проблемами, що впливають на 

дiяльнiсть є змiни в податковому законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або 

економiчних обмежень доволi значна.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу. Робочого капiталу 

достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв Товариство не має. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Фактори якi можуть вплинути на розширення виробництва, полiпшення фiнансового стану 

емiтента носять загальнодержавний характер та є об'єктивними чинниками. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Власних дослiджень та розробок Товариство за звiтний перiод не проводило. 



 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової 

iнформацiї. Iншої iнформацiї, яку можна було б викласти у аналiтичнiй довiдцi в довiльнiй 

формi не надходило. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери згiдно реєстру Фiзичнi та юридичнi особи згiдно 

реєстру 

Наглядова рада Голова та члени Наглядової ради Голова наглядової ради - Пангонiс 

Гiнтаутас  (акцiонер) 

Член наглядової ради - Бержонскiс 

Вiдас (представник акцiонера)  

Член наглядової ради -  Кажукаускас 

Вiгмантас (представник акцiонера).  

 

Генеральний 

директор 

одноосiбний виконавчий орган Артемов Сергiй Геннадiйович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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 

 Артемов Сергiй Геннадiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", 23494714, з 2016 року в 

ПАТ <Альфа Банк> директором Чернiгiвського вiддiлення, з 14.09.2016 - генеральний директор 

емiтента 

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

 14.09.2016, обрано на необмежений термiн 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, 

репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного 

використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження 

та обов'язки визначенi Статутом та чинним законодавством 



За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi  не одержував. 

Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису (не надав згоди на розголошення її розмiру). 

Iнших посад не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 Змiни в звiтному перiодi не вiдбувалися. На протязi останнiх 5 рокiв:  з 2016 року в ПАТ 

<Альфа Банк> - директор Чернiгiвського вiддiлення, з 14.09.2016 - генеральний директор 

емiтента, iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи 32 роки, стаж керiвної роботи - 19 

рокiв. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Бержонскiс Вiдас 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК", 00383260, Член Наглядової 

ради емiтента (попереднє обрання 18.04.2017) 

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

 19.04.2018, обрано на необмежений термiн 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься 

представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв 

шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi 

Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях 

Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi 

Товариства. На посаду члена Наглядової ради обраний як представник акцiонера АТ "Грiгео 

Клайпеда" 

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує 

обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства.  

Посади протягом попереднiх 5 рокiв:  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 

2013 року - Генеральний директор АТ "Клайпедос Картонас", з 2017 року i в даний час - 

Генеральний директор АТ "Грiгео Клайпеда" (/AB <Grigeo Klaipeda>/ Литва , м. Клайпеда вул. 

Нямуно,2, самоврядування м. Клайпеди/Klaipedos m. Sav.Klaipedos m.Nemuno g.2/  LT 91199, 

внесений до реєстру Державного пiдприємства <Регiстру Центрас>  код 141011268). 

Загальний стаж роботи - 12 рокiв.  

В звiтному перiодi переобраний на посаду члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) (За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 

вiд 19.04.2018 № 35) припинено повноваження члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про 

акцiонернi товариства"  та За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 

35) обрано члена Наглядової ради в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади). 

 

1) Посада 

 Голова  наглядової ради 



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

 Пангонiс Гiнтаутас 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК", 00383260,  Голова Наглядової 

ради (попереднє обрання 18.04.2017) 

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

 19.04.2018, обрано на необмежений термiн 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради вiдноситься 

представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв 

шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради.  Скликає та органiзовує засiдання 

Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи 

Наглядової ради протягом перiоду.  Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, 

Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для 

належного виконання Радою своїх функцiй. Є акцiонером товариства. 

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не одержував.  

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: з 1986 року - Президент АТ "Грiгiшкес", з 2017 року i в 

даний час - Президент АТ "Грiгео" (Vilniaus g. 10, Grigiskis, Vilniaus m. sav., LT-27101 Vilnius ( 

вул. Вiльнюса,10 м. Грiгiшкес, Вiльнюського мiського самоврядування) код 110012450), голова 

наглядової ради емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Виконує обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства.  Загальний стаж 

роботи 33 роки.  

Змiни в звiтному перiодi За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 

35) припинено повноваження Голови Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi 

товариства" та обрано на посаду члена Наглядової ради  в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади. За 

рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 19.04.2018) обрано Головою Наглядової ради. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Тiревiчюс Вiкторас 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК", 00383260, член Наглядової 

ради емiтента 

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



 18.04.2017, обрано на необмежений термiн 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься 

представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв 

шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi 

Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях 

Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi 

Товариства. На посаду члена Наглядової ради обраний як представник акцiонера АТ "Грiгео 

Клайпеда" 

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує 

обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства.  

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: З 2015 року - генеральний директор ПАТ "МЕНА ПАК", з 

2016 року - директор з розвитку бiзнесу по гофротарi АТ "Грiгео Грiгiшкес", з 2017 

року-директор АТ "Грiгео Балтвуд", член Наглядової ради емiтента до 19.04.2018.  Загальний 

стаж роботи - 24 роки. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв 

В звiтному перiодi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) 

припинено повноваження члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" 

19.04.2018.   

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Кажукаускас Вiгмантас 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "Грiгео Клайпеда", 110012450, Вiце-президент АТ 

"Грiгео" 

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

 19.04.2018, обрано на необмежений термiн 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься 

представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв 

шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi 

Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях 

Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi 

Товариства. На посаду члена Наглядової ради обраний як представник акцiонера АТ "Грiгео 

Клайпеда" 

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує 

обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства.  

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: з 2013 року - Вiце-президент з розвитку бiзнесу АТ 

"Грiгiшкес", з 2017 року - Вiце-президент АТ "Грiгео" (Vilniaus g. 10, Grigiskis, Vilniaus m. sav., 

LT-27101 Vilnius ( вул. Вiльнюса,10 м. Грiгiшкес, Вiльнюського мiського самоврядування) код 



110012450).  Загальний стаж роботи -34 роки. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв 

В звiтному перiодi обраний на посаду члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Фiлоненко Iрина Павлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК", 00383260, з 07.08.1987 р по 

теперiшнiй час ПАТ "МЕНА ПАК" - головний бухгалтер. 

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

 07.08.1987, обрано на необмежений термiн 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського 

облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства 

України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за 

вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй 

Повноваження та обов'язки посадової особи як головного бухгалтера визначенi посадовою 

iнструкцiєю для головного бухгалтера. Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до штатного 

розкладу. Додаткова винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не одержувалась Посадова 

особа непогашеної судимости за посадовi та корисливi злочини не має. 

Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного перiоду посадова особа не 

змiнювалась.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Головний 

бухгалтер 

Фiлоненко Iрина 

Павлiвна 

- 246 0,0307 246 0 

Голова Наглядової 

ради 

Пангонiс 

Гiнтаутас 

- 1 0,0001 1 0 

Усього 247 0,0308 247 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство працює на ринку упаковки бiльше 30 рокiв i виробляє трьохшаровий бурий та бiлий 

гофрокартон i вироби з нього в широкому асортиментi. На вироби, за потреби, наноситься 

трикольоровий флексодрук. Готовi вироби використовуються в тютюновiй, харчовiй 

промисловостi, для упаковки меблiв та для упаковки в будiвництвi. 

У 2007-2008 роках було проведено повне технiчне переоснащення пiдприємства, що вивело 

Товариство в ряд провiдних виробникiв гофрокартону та гофротари в Українi з виходом на 

європейський ринок. В подальшому Товариство постiйно пiдтримувало високий технiчний 

рiвень шляхом впровадження нових технологiй та технiчних розробок, а також своєчасного 

оновлення та модернiзацiї обладнання. 

Наразi виробничi площi пiдприємства перевищують 4900 м2. Виробничi потужностi дозволяють 

виробляти щоденно до 150 тис.м2 гофровиробiв. Складськi примiщення займають площу в 6186 

м2, мають зручний пiд'їзд, вантажно-розвантажувальнi роботи виконуються з використанням 

спецiальної технiки.  

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є: 

" Подальше удосконалення технологiчного обладнання, параметри якого б вiдповiдали не 

тiльки вимогам сьогодення, а й перспективам майбутньго, постiйна модернiзацiя iснуючих 

виробничих потужностей, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування 

енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.  

" Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв, 

систематичне проведення маркетингових дослiджень з метою правильної орiєнтацiї дiяльностi в 

умовах жорсткої конкуренцiї. 

" Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання 

поставлених завдань.  

" Нарощування обсягiв виробництва та пiдвищення якостi випускаємої продукцiї, 

оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв.  

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної 

економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, рiвня платоспроможностi як громадян так i 

пiдприємств, iнших зовнiшнiх чинникiв, тому на даний час керiвництво не має змоги робити 

довготривалi прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.  

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення 

поставлених перед собою цiлей.   

В наступному роцi планується придбання та введення в експлуатацiю нового обладнання для 

плоскої висiчки BOBST VISIONCUT 1.6 та пакувальної лiнiї MESSERSI на загальну суму  24 

640 тис. грн. Джерело фiнансування цих капiталовкладень - власнi кошти, отриманi вiд 

господарської дiяльностi . 

Внаслiдок введення в експлуатацiю нового обладнання, в наступному роцi планується  

збiльшення обсягiв виробництва гофропродукцiї з 2,0 млн.м2 в мiсяць до 3,0 млн.м2 в мiсяць. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК" засновано в процесi приватизацiї, 

шляхом перетворення орендного пiдприємства "Менський завод сигаретних фiльтрiв" у вiдкрите 

акцiонерне товариство "Фiльтр" i зареєстровано розпорядженням Менської районної державної 

адмiнiстрацiї Чернiгiвської областi вiд 30.12.1993 №288. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв (протокол вiд 11.10.1996 №5) вiдкрите акцiонерне товариство "Фiльтр" 

перейменовано у вiдкрите акцiонерне товариство "Нямуно банга - Мена". Згiдно з рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 22.12.2006 №17) вiдкрите акцiонерне товариство 



"Нямуно банга - Мена" перейменовано у вiдкрите акцiонерне товариство "МЕНА ПАК". 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 15.04.2011 №25) прийнято рiшення про змiну 

найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне 

товариство у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України 

"Про акцiонернi товариства". 

Виробничi потужностi Товариства розташованi за адресою: Чернiгiвська обл., м. Мена, вул. 

Кошового, буд. 6. 

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. 

Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство, є: виробництво гофрованого 

картону та виробiв з нього. 

Основними постачальниками сировини в звiтному перiодi були вiтчизнянi та зарубiжнi 

пiдприємства. Частка використання у виробництвi сировини вiтчизняного походження складає 

майже 90 вiдсоткiв. 

Протягом звiтного року iнвестицiї у власне пiдприємство склали 1 296 тис.грн. 

Інформація про обсяги виробництва основного виду продукції (гофротара) 

№ 

з/п 

Показник 2018 рік 2017 рік Приріст/зменшення 

(+/-), % 

1 Обсяг виробництва 

(тис.м2)  

26 588 25 513 +4,2 

2 Обсяг виробництва 

(тис.грн) 

204 059 163 685 +24,7 

3 Собівартість (тис.грн) 183 078 152 602 +20,0 

 

Обсяги виробництва в кількісних одиницях, в порівнянні з минулим роком, майже не змінилися 

(несуттєво збільшилися).  

Суттєве збільшення обсягів виробництва в грошових одиницях (24,7 %) в основному сталося 

внаслідок зростання собівартості продукції (20,0 %) у звітному році.  

В зв’язку з тим, що матеріальна складова у складі загальної собівартості продукції становить 

близько 90 відсотків, це збільшення в основному пов’язане зі зростанням закупівельної ціни на 

сировину. 

Інформація про обсяги реалізації основного виду продукції (гофрокартону) 

№ 

з/п 

Показник 2018 рік 2017 рік Приріст/зменшення 

(+/-), % 

1 Обсяг реалізації 

(тис.м2)  

26 642 25 580 +4,2 

2 Обсяг реалізації 

(тис.грн) 

206 595 168 363 +22,7 

 



Збільшення обсягів реалізованої продукції в 2018 році в основному сталося внаслідок зростання 

ціни продажів, що в свою чергу обумовлено збільшенням собівартості готової продукції.  

Фінансово-економічні показники 

№ 

з/п 

Показник 2018 рік 2017 рік Приріст/зменшення 

(+/-) 

1 Чистий дохід (тис.грн) 10 734 6 038 +4 696 

2 Чистий прибуток 

(тис.грн) 

8 802 4 951 +3 851 

3 Власний капітал 

(тис.грн) 

50 715 41 913 +8 802 

4 Активи (тис.грн)  61 997 55 338 +6 659 

 

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк Товариством отримано чистий 

прибуток 8 802 тис.грн. (за 2017 рiк прибуток 6 038 тис.грн), що свiдчить про збiльшення 

джерела власних коштiв отриманих вiд господарської дiяльностi. Внаслiдок цього активи 

Товариства збiльшилися на 6 659 тис.грн. в основному за рахунок збiльшення лiквiдних 

оборотних активiв (дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти) та збiльшення власного 

капiталу (за рахунок чистого прибутку, отриманого вiд господарської дiяльностi протягом 

звiтного перiоду). 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не 

вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового 

стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй.  

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не 

вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового 

стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй.  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", 



питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНА ПАК" кодекс корпоративного 

управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного 

управлiння, яким керується Товариство, не наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.  

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У 

зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги.  

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, 

визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням 

http://menapack.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=21659 . Будь-яка iнша практика 

корпоративного управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 19.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, включених до  порядку денного, з зазначенням черговостi 

їх розгляду 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову, передача 

депозитарнiй установi повноважень лiчильної комiсiї. 

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв 

акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, 

затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, 

затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 

4. Розгляд звiту Генерального директора за 2017 рiк, прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 



5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 

2017 рiк. 

6. Розподiл чистого прибутку 2017 року. 

7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 

ради. 

8. Обрання членiв Наглядової ради. 

9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) 

з ними. 

10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 

Iншi додатковi пункти порядку денного не надходили i не вносилися. По 

всiм питанням голосували "ЗА" одноголосно.  

Рiшення прийнятi вiдповiдно: 

1. Передати депозитарнiй установi - Публiчному акцiонерному товариству 

"Полiкомбанк" повноваження лiчильної комiсiї цих позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдставi укладеного договору. 

2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Фiлоненко Iрину 

Павлiвну, секретарем зборiв - Коваленко Нiну Вiталiївну. 

Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення 

реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування 

наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному 

принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв 

для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та вiдповiдною 

печаткою депозитарної установи - Публiчного акцiонерного товариства 

"Полiкомбанк", якiй передано за договором повноваження реєстрацiйної 

комiсiї. 

Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин 

на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 

3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 

4. Затвердити звiт Генерального директора за 2017 рiк. 

5. Затвердити рiчний звiт Товариства (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену 

за МСФЗ) за 2017 рiк у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту 

про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух 

грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної 

фiнансової звiтностi. 

6. Чистий прибуток в сумi 4951 тис. грн., отриманий за результатами 

дiяльностi Товариства у 2017 роцi, розподiлити наступним чином: - у 

резервний капiтал 248 тис. грн. Залишок чистого прибутку в сумi 4703 тис. 

грн. не розподiляти. 

7. Припинити повноваження членiв Наглядової ради: Пангонiс Гiнтаутас - 

голова, Бержонскiс Вiдас, Тiревiчюс Вiкторас. 

8. Обрано членiв Наглядової ради   шляхом кумулятивного голосування: 

Пангонiс Гiнтаутас, Бержонскiс Вiдас, Кажукаускас Вiгмантас 

9. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора 

пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. 

10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, 

передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi 



можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019: 

- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 150,0 млн. грн.; 

- щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 200,0 млн. грн.; 

- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. 

грн.; 

- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 3,5 млн. грн.; 

- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.; 

- щодо реалiзацiї супутньої та побiчної продукцiї на граничну сукупну 

вартiсть 50,0 млн. грн.; 

 - щодо придбання транспортних послуг на граничну сукупну вартiсть 20,0 

млн. грн.; 

 - щодо придбання енергоносiїв на граничну сукупну вартiсть 6,5 млн. 

грн.; 

 - щодо придбання витратних матерiалiв та тари на граничну сукупну 

вартiсть 5,0 млн. грн.; 

 - щодо придбання тари на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. грн.; 

 - щодо придбання послуг страхування на граничну сукупну вартiсть 20,0 

млн. грн.; 

- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. 

грн. 

Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися. Додатковi 

пропозицiї до порядку денного та проектiв рiшень не надходили i не 

вносилися. Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися. 

 

 

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 

(зазначити) 

Додаткова iнформацiя вiдсутня 

 

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 

відсотками акцій 
 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 

(зазначити) 

Додаткова iнформацiя вiдсутня 



 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення 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 

(зазначити) 

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликалися. 

 

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

(так/ні)?  ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

- 

Інше (зазначити) 
Позачерговi збори не 

скликалися. 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Черговi збори вiдбулися 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi збори не скликалися. 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Додатковi комiтети не створювалися.  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Додатковi комiтети не 



створювалися. Оцiнка роботи не проводилася. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Додатковi 

комiтети не створювалися. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Пангонiс Гiнтаутас Голова наглядової ради X  

Бержонскiс Вiдас Член Наглядової ради X  

Кажукаускас Вiгмантас Член Наглядової ради X  

 

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 (зазначити) 

д/н 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 

(зазначити) 

додаткова iнформацiя вiдсутня 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Засiдання проводились (10 засiдань) 

"про обрання аудитора 

"що пов'язанi зi скликанням та проведенням загальних зборiв акцiонерiв; 

"про затвердження розмiрiв рiчної премiї працiвникам ПАТ "МЕНА ПАК" за результатами 

роботи за 2017 року; 

"про обрання голови Наглядової ради Товариства; 

"про обрання незалежного оцiнювача для проведення незалежної оцiнки вартостi 100%-ої долi 

корпоративних прав та 1-ї простої iменної акцiї, та затвердження умов договору, що 



укладатиметься з ним;  

"про затвердження утилiзацiї основних засобiв; 

"про затвердження цiни придбання акцiй Товариства; 

"про пiдтвердження бюджету ПАТ "МЕНА ПАК". 

 

 

Як 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) 

- 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Артемов Сергiй 

Геннадiйович 

Функцiональнi обов'язки та права:  

 здiйснювати управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих 

повноважень та нести персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених 

завдань;  

без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в 

тому числi представляти iнтереси Товариства; 

вчиняти правочини вiд iменi Товариства; 

надавати накази та давати розпорядження, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства; 

пiдписувати фiнансово-господарськi 

документи та договори в межах своєї 

компетенцiї; 

вирiшувати всi питання дiяльностi 

Товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

компетенцiї iнших органiв Товариства; 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

в межах визначених статутом та iншими 

внутрiшнiми документами Товариства 

повноважень самостiйно вирiшувати питання 

поточної дiяльностi Товариства; 

вимагати скликання позачергового засiдання 

Наглядової ради Товариства. 

 

Опис Генеральний директор Товариства є 

одноосiбним виконавчим органом, який в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом та 



чинним законодавством, здiйснює управлiння 

поточною дiяльнiстю Товариства. 

Генеральний директор пiдзвiтний Загальним 

зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, вiн 

органiзує виконання їх рiшень i вiдповiдає за 

ефективнiсть роботи Товариства. Вiн несе 

особисту вiдповiдальнiсть за виконання 

покладених на Товариство завдань 

 

Примітки 
-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) - ні   

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні 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 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та так ні ні ні 



розміщення власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

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)  ні 

 

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) Статут 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок 

цінних паперів або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-стор

інці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотками 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так ні 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 відсотками 

голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Ревiзiйна комiсiя вiдсутня 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРIГЕО КЛАЙПЕДА" /AB "Grigeo 

Klaipeda"/ 

141011268 97,924326 



 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнен

ня 

обмеження 

802 294 16 192 Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну 

систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо 

яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних 

паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в 

органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 

16 192 штук. Таким чином, для визначення кворуму на 

загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 786 

102 голосуючих простих акцiй. 

Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 16 192 штук. Власники цих 

акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною 

установою договору про обслуговування рахунка в цiнних 

паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ 

належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому 

вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень 

Закону України "Про депозитарну систему України" та 

Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не 

враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в 

органах Товариства. 

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на 

загальних зборах акцiонерiв Товариства немає. 

13.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства на невизначений термiн 

у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Згiдно чинного законодавства кожного року на розгляд загальних 

зборiв акцiонерiв виноситься питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради та 

обрання членiв Наглядової ради. 

Наглядова рада Товариства складається з Голови Наглядової ради та 2 (двох) членiв Наглядової 

ради. Голова Наглядової ради також входить до складу Наглядової ради та є її членом. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Повноваження члена 

Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.  

Повноваження представника юридичної особи - члена Наглядової ради, дiйснi з моменту видачi 

йому довiреностi цiєю особою та отримання Товариством письмового повiдомлення про 

призначення цього представника, яке мiстить iнформацiю, визначену чинним законодавством. 

Юридична особа - член Наглядової ради може в будь-який час скасувати таку довiренiсть в 

порядку, визначеному чинним законодавством. При цьому вона повинна негайно письмово 

повiдомити про це свого представника i Товариство. 

Обрання членiв наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування за 

допомогою вiдповiдних бюлетенiв.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути 



замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена 

Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради 

припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової ради. 

Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акцiонера або групи акцiонерiв та 

змiнений (вiдкликаний) за рiшенням такого акцiонера або групи акцiонерiв достроково 

припиняються без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням дiї укладеного з ним 

договору. 

Повноваження члена Наглядової ради фiзичної особи достроково припиняються без рiшення 

Загальних зборiв, з одночасним припиненням договору, у разi: 

  за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

  в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

  в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 

  в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим.  

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стала менше половини її кiлькiсного складу, Товариство 

протягом 3 мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори акцiонерiв для обрання всього 

складу Наглядової ради  

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства на необмежений термiн до 

припинення його повноважень. З Генеральним директором укладається контракт. Вiд iменi 

Товариства контракт з ним пiдписує Голова Наглядової ради, чи особа уповноважена на те 

Наглядовою радою. Повноваження Генерального директора припиняються: - за рiшенням 

Наглядової ради; - при звiльненнi з роботи у Товариствi; - у випадках, передбачених контрактом 

з ним. 

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Генерального директора 

Товариства.  

У звiтному перiодi припинено повноваження члена Наглядової ради Тiревiчюса Вiктораса за 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35). Повноваження члена 

Наглядової ради припинено 19 квiтня 2018 року на пiдставi Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Будь-якi винагороди або компенсацiї при звiльненнi не виплачувалися. 

У звiтному роцi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам Товариства в разi їх звiльнення, не виплачувалися. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї Наглядової Ради вiдносяться такi питання (п.7.3. Статуту):  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

а) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регламентують порядок будь-яких 

взаємовiдносин Товариства з акцiонерами; 

б) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадку скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка проектiв рiшень з питань 

порядку денного з урахуванням пропозицiй Генерального директора;  

в) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у 

випадках, передбачених чинним законодавством;  

г) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

?) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, 

що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

д) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

е) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;  



є) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  

и)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 

розмiру його винагороди;  

i) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;  

ї) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм 

Ревiзiйної комiсiї, в разi їх утворення;  

й) обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв;  

к) визначення зовнiшнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

л) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв; 

м) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв та забезпечення складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

участь у Загальних зборах акцiонерiв; 

н) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  

о) вирiшення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  

п) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт 

або послуг, що є його предметом, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

р) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй;  

с) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна, яке юридичнi та фiзичнi особи сплачують 

за акцiї Товариства при їх емiсiї, затвердження умов договору, що укладатиметься з оцiнювачем, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

т) надсилання простим листом пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих 

акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 

у) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть осiб, визначених 

чинним законодавством; 

ф) контроль дiяльностi Генерального директора Товариства; 

х) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи для укладання з нею 

договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникам випуску акцiй 

Товариства, якi самостiйно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про 

обслуговування рахунку в цiнних паперах; 

ц) прийняття рiшень щодо створення та лiквiдацiї фiлiй i представництв Товариства, 

затвердження їх положень; 

ч) розгляд звiтiв i висновкiв зовнiшнього аудитора в час мiж проведенням Загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись 

iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв. 

До компетенцiї Наглядової ради також належить:  

а) прийняття рiшення про дарування активiв Товариства; 

б) розгляд звiтiв Генерального директора i актiв перевiрок (ревiзiй) Ревiзiйної комiсiї; 

в) iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) Ревiзiйною комiсiєю та 

аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

г) затвердження ринкової вартостi майна, яке юридичнi та фiзичнi особи сплачують за акцiї при 

їх емiсiї; 



?) прийняття рiшення про притягнення до майнової або дисциплiнарної вiдповiдальностi 

посадових осiб органiв Товариства; 

д) iнiцiювання порушення справи про притягнення до майнової, адмiнiстративної або 

кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб органiв Товариства; 

е) затвердження за поданням Генерального директора органiзацiйної структури Товариства; 

є) затвердження за поданням Генерального директора бiзнес-планiв, фiнансового плану 

Товариства на рiк; 

и) прийняття рiшення про iнвестування коштiв та майна Товариства в частки, паї в статутних 

фондах юридичних осiб та в цiннi папери; 

i) прийняття рiшення про продаж, передачу, цiнних паперiв та вiдчуження (вiдступлення), 

передачу часток, паїв в статутних фондах юридичних осiб; 

ї) надання Генеральному директору попередньої письмової згоди на: 

- придбання основних засобiв та нематерiальних активiв вартiстю бiльше 100 000,00 грн.; 

- безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в iпотеку 

майна, а також передачу в оренду юридичним та фiзичним особам майна Товариства; 

- продаж, обмiн, списання основних засобiв та нематерiальних активiв Товариства 

первiсною вартiстю бiльше 1 000 грн.; 

- укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантiй, договорiв iпотеки; 

- випуск, врахування, купiвлю-продаж, авалювання векселiв; 

- надання Товариством позик, фiнансової та благодiйної допомоги; 

- прийняття рiшення з питань змiни прав Товариства щодо землекористування, в тому 

числi укладання та розiрвання договорiв оренди земельних дiлянок, внесення змiн i доповнень 

до них; 

- укладання iнших договорiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

й) здiйснення iнших дiй щодо регулювання i контролю за дiяльнiстю Генерального директора 

Товариства. 

Наглядова рада має право (п.7.3.4 Статуту):  

а) отримувати вiд Генерального директора будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

б) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. 

Здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. Вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом 

Товариства.  

Вирiшення iнших питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством 

України.  

Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї 

в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.  

Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, вiн органiзує 

виконання їх рiшень i вiдповiдає за ефективнiсть роботи Товариства. Вiн несе особисту 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань (п. 7.4 Статуту). 

До компетенцiї Генерального директора належить: 

а) розпорядження майном i коштами Товариства вiдповiдно до цього Статуту; 

б) затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх нормативних актiв з питань, що не входять до 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 

в) приймання на роботу та звiльнення з роботи всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та 

представництв; 

г) заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi всiх працiвникiв Товариства, 

його фiлiй та представництв; 

?) вiдкриття рахункiв в банках та рахункiв в цiнних паперах в депозитарних установах i в 

депозитарiях, розпорядження цими рахунками i пiдписання розрахункових документiв i 

розпоряджень стосовно них; 



д) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; 

е) укладання колективного договору Товариства вiд iменi власника (як уповноважений орган 

власника); 

є) здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для досягнення цiлей Товариства та не 

вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради.  

Генеральний директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в 

органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах 

з юридичними та фiзичними особами в Українi та за кордоном, веде переговори, видає 

довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень.  

Генеральний директор не має права здiйснювати тi дiї та вчиняти тi правочини, рiшення про якi 

приймають Загальнi збори акцiонерiв i Наглядова рада, що прямо передбаченi у п.п. 7.2.2, 7.3.2, 

7.3.3 Статуту, без їх попередньої письмової згоди чи рiшення. 

 

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi: 

  дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у 

взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з 

господарсько-фiнансових та iнших питань; 

  в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести 

листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з 

питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника 

пiдприємства; 

  вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, 

пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; 

  вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: - про притягнення до матерiальної та 

дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; - про заохочення 

працiвникiв, що вiдзначилися;  

  в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки 

в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; 

  вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання 

його посадових обов'язкiв; 

  залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього 

завдань; 

  вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв 

i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Акцiонерам 

ПАТ "МЕНА ПАК" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних  

 паперiв та фондового ринку 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI 

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1  Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок"  

у Звiтi про корпоративне управлiння 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНА ПАК"  

(надалi - Замовник) 

за 2018 рiк 



Чернiгiв - 2019 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА: 

 

Повне найменуванняПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК" 

Код за ЄДРПОУ 00383260 

Мiсцезнаходження 15600, Чернiгiвська обл., м. Мена, вул. Кошового, буд. 6 

Дата державної реєстрацiї 30 грудня 1993 року Розпорядженням Менської районної державної 

адмiнiстрацiї Чернiгiвської обл.. 

 

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 

 

Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрацiї у 

Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №2538), на пiдставi договору № 8 вiд 18 

березня 2019 року та у вiдповiдностi до: 

- Закону України ""Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

31.12.2017 року № 2258-VIII; 

- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання 

впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - 

(надалi - МСЗНВ 3000). 

 

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо 

iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння що є складовою 

частиною Рiчного звiту керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНА 

ПАК" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2018 року, й включає: 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Замовника; 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника; 

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах Замовника; 

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника; 

- опис повноважень посадових осiб Замовника. 

 

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом 

вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї): 

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; 

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого 

рiшення НКЦПФР 03.12.2013  № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi 

вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього 

Положення. 

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне  

управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента,  яка 

розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 



iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.  

Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього 

завдання. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ 

ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО  

IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

 

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обґрунтованої впевненостi, що 

iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.  

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане 

завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння.  

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми 

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.  

 

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не 

виключно, був направлений на: 

1) отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного 

управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного 

виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної 

комiсiї) за наявностi; 

2) дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування 

органiв корпоративного управлiння; 

3) дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;  

4) дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть 

постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть 

корпоративного секретаря; 

5) дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора; 

6) дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: 

наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства. 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських 

доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких 

джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, 

протоколiв засiдання виконавчого органу, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв 

щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими 

особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв. 

 

Окрiм того, ми: 



- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi 

процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки 

шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання 

впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених 

управлiнським персоналом;  

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне 

управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти 

достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання 

впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, 

включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi; 

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi 

питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, 

iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi 

щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, тобто тi, якi є ключовими питаннями 

виконання такого завдання. 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ 

 

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та 

процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" вiдповiдно до  вимог 

Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та 

огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". 

Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання 

достатньої впевненостi у тому, що: 

(a) сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i 

регуляторних вимог; та 

(b) звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам. 

 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

виконання завдання з надання обґрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по 

вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 



ДУМКА 

 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНА ПАК", що 

включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, 

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про 

будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис 

порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння 

складена у усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 

38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  

 

 IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ  

 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог 

пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013  № 2826 (з 

подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне 

управлiння).  

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник; 

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив 

застосовувати; 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в 

пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного 

управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не 

застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах 

"а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй; 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень; 

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень. 

 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї. 

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог 

частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрити iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або 

нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця 

iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  



Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

До цього додається Рiчний звiт керiвництва Замовника за 2018 рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"РФС-АУДИТ" 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi  №2538 

Мiсцезнаходження юридичної особи  14000, м. Чернiгiв. вул. Мстиславська, буд. 9 

 

 

Керiвник групи iз виконання завдання, 

аудитор                                           I.В. Пчелiнцева 

 

сертифiкат аудитора №005420 виданий рiшенням АПУ вiд 26.06.2003 року №124, номер 

реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №101160 

 

Директор 

ТОВ "РФС-АУДИТ"                                           I.В. Пчелiнцева 

 

вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернiгiв, 14000 

 

Дата пiдпису:  04 квiтня 2019 року 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРIГЕО КЛАЙПЕДА" 

141011268 д/н, Литва, - р-н, м. 

Клайпеда, вул. 

Нямуно, 2 

785 641 97,924326 785 641 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фiзичнi особи вiдсутнi 0 0 0 0 

Усього 785 641 97,924326 785 641 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас 

акцій 

Кількість 

акцій (шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 802 294 5,00 Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм 

тих що надаються акцiонерам - власникам простих iменних акцiй, 

згiдно чинного законодавства України та Статутом Товариства, не 

випускались. Права акцiонера основанi на володiннi, користуваннi та 

розпорядженнi акцiями Товариства та правами, що походять звiдти. 

Одна проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос 

для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв 

проведення кумулятивного голосування. Акцiонер має право: участь в 

управлiннi Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах 

акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх представникiв, 

обиратись i бути обраними або призначати своїх представникiв до 

Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї та на посаду Генерального 

директора Товариства; отримання дивiдендiв; отримання у разi 

лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна 

Товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства; вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, 

вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв та 

Товариства; вихiд з Товариства внаслiдок вiдчуження усiх належних 

йому акцiй у будь-який спосiб; використання переважного права на 

придбання додатково випущених акцiй Товариства при приватному 

розмiщеннi акцiй. Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися 

Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi 

пов'язанi з майновою участю; не розголошувати комерцiйну таємницю 

та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; своєчасно 

повiдомляти свою депозитарну установу про змiну адреси та iнших 

даних, якi визначенi чинним законодавством, необхiдних для 

iдентифiкацiї акцiонерiв Товариства.  

вiдсутня 

Примітки: 

- 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.10.2011 56/24/1/11 

  

ДКЦПФР UA4000108559 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

5 802 294 4 011 470 100 

Опис 

Цiннi папери Товариства обертаються на внутрiшньому ринку. Фактiв переходу прав власностi виявлено не було. Товариство не здiйснює 

торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства  на фондових 

бiржах не вiдбувалось. Додатковi емiссiї в звiтному перiодi не проводились.  Власнi акцiї Товариство не викупало.  26.01.2012 одержано нове 

свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Iншi ЦП крiм акцiй не випускалися. 

Товариство не подавало заяви для допуску на бiржi та на включення цiнних паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках.  

Власник домiнуючого контрольного пакета акцiй станом на дату набрання чинностi Законом України вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII 

"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах" 

реалiзує права, передбаченi статтею 65 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - АТ < Грiгео Клайпеда> /AB <Grigeo Klaipeda>/ Литва / 

Lithuania /, м. Клайпеда вул. Нямуно,2, самоврядування м. Клайпеди/Klaipedos m. Sav.Klaipedos m.Nemuno g.2/ LT 91199, внесений до реєстру 

Державного пiдприємства <Регiстру Центрас> / Valstibes Imone Registru Centras/ вул. Вiнцо Кудiркос 18-3, 03105 Вiльнюс/ Vinco Kudirkos g. 

18-3. 03105 Vilnius/ надав публiчну безвiдкличну вимогу про придбання акцiй товариства. Заявником вимоги вiдкрито рахунок умовного 

зберiгання (ескроу).  

Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовi бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вiдсутня. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 13 894 13 080 0 0 13 894 13 080 

  будівлі та споруди 12 052 11 363 0 0 12 052 11 363 

  машини та обладнання 1 072 1 159 0 0 1 072 1 159 

  транспортні засоби 720 528 0 0 720 528 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 50 30 0 0 50 30 

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 13 894 13 080 0 0 13 894 13 080 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 64825 тис. грн., знос - 51745 тис.грн., 

залишкова вартiсть - 13080 тис. грн.; на початок звiтного перiоду первiсна вартiсть - 13894 тис.грн., 

Знос - 50520 тис.грн., залишкова вартiсть 13894 тис. грн. Суттєвих змiн протягом звiтного перiоду у 

вартостi основних засобiв не було. 

У 2018 роцi товариство придбало основнi засоби для виробничих потреб на суму 1085,5, в тому числi  

плотер 132,5 тис. грн., компресор - 306,8 тис. грн., навантажувач - 494,6 тис. грн., оргтехнiка та система 

вiдеонагляду 46,7 тис.грн., здiйснено полiпшення основних засобiв на суму 210,6 тис.грн. Вибули 

основнi засоби: списано вали (5 штук) на суму 400 тис.грн. в зв'язку з закiнченням термiну експлуатацiї 

та iншi на iнструменти на загальну суму - всього 588,1 тис. грн., оргтехнiка та машини/обладнання на 

суму 295,2 тис. грн.,   

Нестач та надлишкiв основних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей пiд час проведення 

iнвентаризацiї станом на кiнець звiтного перiоду не виявлено.  

Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує долю вартостi основних засобiв, списаних на витрати в 

попереднiх перiодах, в їх первiснiй вартостi. Станом на 31.12.17 р. основнi засоби були зношенi на 

78,43%, вiдповiдно їх придатнiсть складала 21,57% (ступiнь використання).  Станом на 31.12.18 р. 

основнi засоби були зношенi на 79,82%, вiдповiдно їх придатнiсть складає 20,18% (ступiнь 

використання). Виходячи з динамiки даних показникiв придатнiсть основних засобiв на кiнець 2018 

року зменшилась порiвняно зi станом на кiнець 2017 року. Обмеження щодо використання основних 

засобiв - вiдсутнi. 

 Сума нарахованої амортизацiї за 2018 рiк становить 2106 тис. грн.  Основнi засоби, переданi у заставу 

вiдсутнi. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються вiдсутнi. Основнi засоби, що вилученi з 

експлуатацiї для продажу вiдсутнi. Основнi засоби, отриманi за рахунок коштiв цiльового фiнансування 

вiдсутнi. Основнi засоби використовуються за призначенням, розташованi за мiсцезнаходженням 

Товариства.   

Товариство має земельнi дiлянки в орендi.  

Протягом 2018 року, основнi засоби не переоцiнювалися, втрати вiд зменшення корисностi та вигоди 

вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися.  

 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

50 715 41 913 

Статутний капітал (тис.грн) 4 012 4 012 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

4 012 4 012 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння 

вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень 

статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, 

зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року 

вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного 

капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та 

зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть 

чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, 

встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку 

застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485. 

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, 

яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми 

його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства, станом на 31 грудня 2017 року - 41913 тис. грн., на 

31.12.2018   - 50715 тис. грн., що  вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу 

України.  

Вимоги виконуються. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 власним 

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 747 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 10 535 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 11 282 X X 



Опис До складу iнших зобов'язань входять: 

Довгостроковi вiдстроченi податковi зобов'язання - 1116 

тис.грн.; 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

- товари, роботи, послуги - 6888 тис.грн.; 

- розрахунками зi страхування - 71 тис.грн.; 

- розрахунками з оплати працi - 272 тис.грн.; 

- одержаними авансами - 1728 тис.грн. 

Поточнi забезпечення - 450 тис.грн.; 

Iншi поточнi зобов'язання - 10 тис.грн. 

Заборгованiсть по податкам та з оплати працi є поточною. 

Зобов'язання за кредитами та цiнними паперами вiдсутнi 

 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 гофротара 26588 204059 100 26642 206595 100 



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 88,7 

2 витрати на оплату працi 5,7 

3 загальновиробничi витрати 2 

4 iншi 3,6 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ<РФС- АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31275766 

Місцезнаходження 14000, Україна, Чернігівська обл., - р-н, 

м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво № 2538 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон 0462 604767 

Факс 60-4767 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторська фiрма проводила аудит 

фiнансової звiтностi емiтента та 

виконувала завдання з надання 

впевненостi щодо звiту про 

корпоративне управлiння емiтента за 

2018 рiк. Свiдоцтво про внесення в 

Реєстр суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi №2538 видане рiшенням 

Аудиторської палати України № 99 

вiд23.02.2001 р. Адреса для листування 

14000, м.Чернiгiв, вул. К.Чорного, 4 оф. 

113 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Полiкомбанк" 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код юридичної особи 19356610 

Місцезнаходження 14013, Україна, Чернігівська обл., * р-н, 

м. Чернiгiв, вул. Молодчого, б. 46 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263217 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013 

Міжміський код та телефон (0462) 77-48-95 

Факс (0462) 65-15-13 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть 



депозитарної установи цiнних паперiв 

Опис Здiйснює депозитарну дiяльнiсть 

депозитарної установи, обслуговує 

рахунки у цiнних паперах власникам 

дематерiалiзованого випуску акцiй 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044-591-04-04 

Факс 044-591-04-04 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

Опис Надає послуги як емiтенту, 

задепоновано глобальний сертифiкат 

дематерiалiзованого випуску акцiй 

10.02.2012. Дiє на пiдставi Правил ЦД 

ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням 

№2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами 

зареєстрованими рiшенням №443 вiд 

08.04.2014, рiшенням №903 вiд 

25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 

553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, 

рiшенням вiд 12.12.17 No 876, 

рiшенням вiд 17.05.18 No 327, 

рiшенням вiд 12.02.19 No 61)   

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Академiя 

оцiнки i права" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31810977 

Місцезнаходження 04212, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Маршала Тимошенко, буд.21 корп.3,к.9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№355/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2016 

Міжміський код та телефон (044) 502-23-54 

Факс (044) 502-23-54 

Вид діяльності Оцiнка майна та майнових прав 

Опис Надавав послуги емiтенту з оцiнки 

акцiй - сертифiкат суб'єкта оцiночної 

дiяльностi №355/16 вiд 07.05.2016 року, 

свiдоцтво про реєстрацiю у державному 

реєстрi оцiнювачiв №9411 вiд 

06.08.2012, має право проводити оцiнку 



об'єктiв у матерiальнiй формi i оцiнку 

цiлiсних майнових комплексiв, паїв, 

цiнних паперiв, майнових прав та 

нематерiальних активiв. Здiйнювалося 

визначення ринкової вартостi майна та 

однiєї простої iменної акцiй товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Аудиторська 

фiрма <АЛЬФА-АУДИТ> 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21390979 

Місцезнаходження 14032, Україна, Чернігівська обл., - р-н, 

м.Чернiгiв,,  вул.Доценка, буд.30, кв.5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№00514 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.1998 

Міжміський код та телефон 0679246431 

Факс 0679246431 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Надавав аудиторськi  послуги емiтенту 

в 2018 роцi - аудит фiнансвої звiтностi 

за 2017 рiк 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата 

розміщення 
інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

150 000 55 338 271,06 придбання сировини на 

граничну сукупну 

вартiсть 150000 тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,  передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 150000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 271,06%) 

2 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

200 000 55 338 361,42  щодо реалiзацiї 

продукцiї на граничну 

сукупну вартiсть 200000 

тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 



Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 200000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 361,42%)  

3 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

2 000 55 338 3,61  щодо придбання 

основних засобiв на 

граничну сукупну 

вартiсть 2000 тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв  до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3,61%)  

4 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 500 55 338 6,32 щодо придбання 

запчастин на граничну 

сукупну вартiсть 3500 

тис. грн.  

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,  передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання запчастин на граничну сукупну вартiсть 3500 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 6,32%)  

5 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

20 000 55 338 36,14 щодо лiзингу (оренди) 

майна на граничну 

сукупну вартiсть 20000 

тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,  передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 20000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36,14%)  

6 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

50 000 55 338 90,35 щодо реалiзацiї 

супутньої та побiчної 

продукцiї на граничну 

сукупну вартiсть 50000 

тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 



Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

реалiзацiї супутньої та побiчної продукцiї на граничну сукупну вартiсть 50000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 90,35%) 

7 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

20 000 55 338 36,14 щодо придбання 

транспортних послуг на 

граничну сукупну 

вартiсть 20000 тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,  передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання транспортних послуг на граничну сукупну вартiсть 20000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36,14%)  

8 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

6 500 55 338 11,75 щодо придбання 

енергоносiїв на 

граничну сукупну 

вартiсть 6500 тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,  передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання енергоносiїв на граничну сукупну вартiсть 6500 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11,75%)  

9 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

5 000 55 338 9,04 щодо придбання 

витратних матерiалiв та 

тари на граничну 

сукупну вартiсть 5000 

тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання витратних матерiалiв та тари на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 9,04%)  

10 19.04.2018 Загальнi збори 1 000 55 338 1,81 щодо придбання тари на 24.04.2018 http://menapack.pat.u



акцiонерiв граничну сукупну 

вартiсть 1000 тис. грн. 

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання тари на граничну сукупну вартiсть 1000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi: 1,81%)  

11 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

20 000 55 338 36,14 щодо придбання послуг 

страхування на 

граничну сукупну 

вартiсть 20000 тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,  передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

придбання послуг страхування на граничну сукупну вартiсть 20000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36,14%)  

12 19.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

1 000 55 338 1,81 щодо реалiзацiї 

основних засобiв на 

граничну сукупну 

вартiсть 1000 тис. грн. 

24.04.2018 http://menapack.pat.u

a/emitents/reports/spe

cial/12788/app_5_1 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2018 № 35) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв,  передбачених ст. 70 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2019. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 55338 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення: 786102 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. Вiдомостi щодо правочинiв: - щодо 

реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 1000 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,81%) 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МЕНА ПАК" 
за ЄДРПОУ 00383260 

Територія Чернігівська область, м.Мена за КОАТУУ 7423010100 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво гофрованого паперу та 

картону, паперової та картонної тари 
за КВЕД 17.21 

Середня кількість працівників: 77 

Адреса, телефон: 15600 мiсто Мена, ВУЛ. КОШОВОГО, буд. 6, (04644) 21084 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 56 50 

    первісна вартість 1001 64 64 

    накопичена амортизація 1002 ( 8 ) ( 14 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 13 894 13 080 

    первісна вартість 1011 64 414 64 825 

    знос 1012 ( 50 520 ) ( 51 745 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 13 950 13 130 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 22 532 20 030 

Виробничі запаси 1101 17 874 16 429 

Незавершене виробництво 1102 1 709 971 

Готова продукція 1103 2 934 2 615 

Товари 1104 15 14 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 9 208 12 034 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 120 9 058 

    з бюджетом 1135 2 185 2 369 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 99 77 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 4 878 5 299 

Готівка 1166 1 2 

Рахунки в банках 1167 4 877 5 297 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 366 0 

Усього за розділом II 1195 41 388 48 867 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 55 338 61 997 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 012 4 012 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 10 268 10 268 

Додатковий капітал 1410 36 157 36 157 

Емісійний дохід 1411 36 157 36 157 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 359 602 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8 883 -324 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 41 913 50 715 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1 253 1 116 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 1 253 1 116 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 8 781 6 888 

    розрахунками з бюджетом 1620 920 747 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 871 664 

    розрахунками зі страхування 1625 45 71 

    розрахунками з оплати праці 1630 169 272 

    одержаними авансами 1635 1 740 1 728 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 333 450 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 184 10 

Усього за розділом IІІ 1695 12 172 10 166 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 55 338 61 997 

Примітки: Примiтки до балансу наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до МСФЗ" 

 

Керівник    С.Г. Артемов 

 

Головний бухгалтер   I.П. Фiлоненко 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МЕНА ПАК" 
за ЄДРПОУ 00383260 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за 

ДКУД 

1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 206 595 168 363 

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 ( 183 078 ) ( 152 602 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 23 517 15 761 

    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 885 952 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3 221 ) ( 2 629 ) 

Витрати на збут 2150 ( 7 715 ) ( 6 565 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 102 ) ( 1 654 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 10 364 5 865 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 373 173 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 



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

Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 10 734 6 038 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 932 -1 087 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 8 802 4 951 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

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 8 802 4 951 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 169 640 140 561 

Витрати на оплату праці 2505 9 009 7 185 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 712 1 379 

Амортизація 2515 2 112 2 952 

Інші операційні витрати 2520 8 775 7 296 

Разом 2550 191 248 159 373 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 802 294 802 294 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 802 294 802 294 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 10,971040 6,171050 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 10,971040 6,171050 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Примiтки до балансу наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до МСФЗ" 

 

Керівник    С.Г. Артемов 

 

Головний бухгалтер   I.П. Фiлоненко 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МЕНА ПАК" 
за ЄДРПОУ 00383260 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 195 345 151 245 

Повернення податків і зборів 3005 3 280 1 362 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 3 280 1 362 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 41 854 43 072 

Надходження від повернення авансів 3020 57 80 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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 163 153 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 181 264 ) ( 139 033 ) 

Праці 3105 ( 6 819 ) ( 5 508 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 831 ) ( 1 489 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7 203 ) ( 4 145 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 836 ) ( 406 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 3 466 ) ( 2 120 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 901 ) ( 1 619 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 38 302 ) ( 34 890 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 538 ) ( 5 878 ) 

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 ( 838 ) ( 732 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -96 4 237 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 373 173 

    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 ( 0 ) ( 0 ) 

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 373 173 

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 ( 0 ) ( 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 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 277 4 410 

Залишок коштів на початок року 3405 4 878 335 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 144 133 

Залишок коштів на кінець року 3415 5 299 4 878 

Примітки: Примiтки до балансу наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до МСФЗ" 

 

Керівник    С.Г. Артемов 

 

Головний бухгалтер   I.П. Фiлоненко 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА 

ПАК" 
за ЄДРПОУ 00383260 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 4 012 10 268 36 157 359 -8 883 0 0 41 913 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 4 012 10 268 36 157 359 -8 883 0 0 41 913 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 8 802 0 0 8 802 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 243 -243 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 243 8 559 0 0 8 802 

Залишок на кінець року  4300 4 012 10 268 36 157 602 -324 0 0 50 715 

Примітки: Примiтки до балансу наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ" 

 

Керівник    С.Г. Артемов 

 

Головний бухгалтер   I.П. Фiлоненко 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

1. Загальні відомості 

Загальна інформація про Товариство 

Повна назва Публічне акціонерне товариство «МЕНА ПАК»  (надалі – 

Товариство) 

Скорочена назва ПАТ «МЕНА ПАК» 

Код за Єдиним державним 

реєстром підприємств та 

організацій України 

00383260 

Дата державної реєстрації 

(перереєстрації, 

перейменування) 

Публічне акціонерне товариство «МЕНА ПАК» засновано в процесі 

приватизації, шляхом перетворення орендного підприємства 

«Менський завод сигаретних фільтрів» у відкрите акціонерне 

товариство «Фільтр» і зареєстровано розпорядженням Менської 

районної державної адміністрації Чернігівської області від 

30.12.1993 №288. 

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 

11.10.1996 №5) відкрите акціонерне товариство «Фільтр» 

перейменовано у відкрите акціонерне товариство «Нямуно банга 

– Мена».  

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 

22.12.2006 №17) відкрите акціонерне товариство «Нямуно банга – 

Мена» перейменовано у відкрите акціонерне товариство «МЕНА 

ПАК».   

Загальними зборами акціонерів (протокол від 15.04.2011 №25) 

прийнято рішення про змiну найменування Товариства з 

Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне 

товариство у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть 

до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» 

Місцезнаходження 15600, Чернігівська обл., Менський район, м. Мена, вул. О. 

Кошового, буд. 6 

Організаційно-правова форма акціонерне товариство 

Країна реєстрації Україна 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на 

якій доступна інформація про 

Товариство 

www.menapack.pat.ua 

Адреса електронної пошти info@menapack.com.ua 

 

Станом на 31 грудня 2018 року акціонери і відповідно їх частки в Товаристві представлені 

наступним чином: 

 

Акціонерне товариство «Грігео Клайпеда» (Литва)                  -  97,9243% статутного 

капіталу 



Фізичні особи, резиденти України                                                  - 

2,0757% статутного капіталу 

Всього:                                                                                                                                

100,00% 

 

 

 

 

Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Товариства 

 
Основними видами діяльності, якими займається Товариство, є: виробництво виробів із 

гофрокартону,  надання послуг. 

Товариство працює на ринку гофротари бiльше 30 рокiв, виробляє вироби iз трьохшарового 

гофрокартону в широкому асортиментi. Для виготовлення продукцiї використовують бурий та бiлий 

зовнiшнiй шар картону. На вироби наноситься двухкольоровий друк. Готовi вироби використовуються 

в тютюновiй, харчовiй промисловостi та для упаковки в будiвництвi.  

Перевагою нашого пiдприємства є:  

високий технiчний рівень;  

маневренiсть та наявнiсть висококвалiфiкованих кадрів; 

гарантія якості виробленої продукції;  

гарантiя швидкої доставки; 

iндивiдуальний пiдхiд до кожного покупця.  

Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство 

 

Політично-економічна ситуація в Україні протягом 2018 року дещо стабілізувалася, але умови 

здійснення підприємницької діяльності в країні й досі знаходяться під негативним впливом 

політичної та фінансової кризи. Кінцевий результат розвитку та наслідки економічної кризи важко 

спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку 

України.  

Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки 

банківського сектору та забезпечення ліквідності Українських банків і компаній, існує суттєва 

невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для 

Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та 

економічні перспективи Товариства. 

 



Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те, який вплив мають 

умови ведення бізнесу в Україні на діяльність і фінансове становище Товариства. Фактичний вплив 

майбутніх умов господарювання може відрізнятися від його оцінок керівництвом. 

 



2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності 

Принципи підготовки звітності 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року є фінансовою звітністю, що 

складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності. 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за 

справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ станом на 01.01.2012 

р. відповідно до МСФЗ1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та 

МСБО16 «Основні засоби». 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Товариство веде 

згідно з вимогами українського законодавства, з урахуванням вимог МСФЗ.  

Функціональна валюта  

Валютою складання фінансової звітності є українська гривня, і всі суми округлені до 

тисяч.  

Безперервність діяльності 

Дана фінансова звітність підготовлена виходячи з допущення про безперервність 

діяльності, що припускає реалізацію активів і погашення зобов'язань в процесі нормальної 

діяльності Товариства.  

Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо нарощування обсягів реалізації та 

оптимізації витрат, що дозволить Товариству і в подальшому стабільно функціонувати.  

Керівництво Товариства не має намірів ліквідувати підприємство чи припинити 

діяльність.  

Керівництву Товариства не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи 

умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності підприємства 

продовжувати діяльність на безперервній основі, окрім суттєвого погіршення економічної 

ситуації в країні. 

Відповідно, Товариство продовжує застосовувати допущення про безперервність 

діяльності при підготовці представленої фінансової звітності.  
  



3. Суттєві положення Облікової політики 

Облікова політика, що застосовується при підготовці цієї фінансової звітності, відповідає політиці, 

яку застосовували при складанні фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р і за станом на 

цю дату за винятком нових стандартів, перерахованих нижче. 

Фінансові інструменти 

 

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». У зв'язку з тим, 

що Товариство прийняло рішення скористатися перехідними положеннями відповідно до п. 7.2.15 і п. 

7.2.26 МСФЗ (IFRS) 9, порівняльні дані не коригувались. 

В облікову політику були внесені зміни для приведення її у відповідність до МСФЗ (IFRS) 9, який 

замінює положення МСФЗ (IAS) 39, що відносяться до класифікації та оцінки фінансових активів та 

фінансових зобов'язань, знецінення фінансових активів і обліку хеджування. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 9 

вносить суттєві зміни в інші стандарти, які стосуються фінансових інструментів, наприклад, в МСФЗ (IFRS) 

7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». 

  

Фінансові активи 

З 1 січня 2018 року Товариство класифікує свої фінансові активи в наступні категорії оцінки: 

(і) фінансові активи, які оцінюються в подальшому за справедливою вартістю у складі іншого 

сукупного доходу; і 

(ії) фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю. 

Класифікація залежить від бізнес-моделі суб'єкта господарювання з управління фінансовими 

активами і характеристик контрактних грошових потоків за договором. Товариство класифікує фінансові 

активи за амортизованою вартістю, тільки якщо задовольняються обидва наступних критерії: 

(і) актив утримується в рамках бізнес-моделі з метою отримання грошових потоків за договором; і 

(ії) умови за договором створюють в конкретні дати грошові потоки, які представляють собою 

виключно виплати відсотків і основної суми боргу. 

Основна сума боргу – це справедлива вартість фінансового активу при первісному визнанні. 

Відсотки включають в себе тільки відшкодування за часову вартість грошей, за кредитний ризик щодо 

основної суми боргу, що залишається непогашеною протягом певного періоду часу, та за інші звичайні 

ризики і витрати, пов'язані з кредитуванням, а також маржу прибутку. 

До складу таких фінансових активів віднесено заборгованість по позиках виданих та торгова 

дебіторська заборгованість.  

Товариство класифікує фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки в 

іншому сукупному доході. На дату складання цієї фінансової звітності відсутні фінансові активи, що 

входять до цієї групи.  



 

Оцінка фінансових активів 

При первісному визнанні Товариство оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю плюс (у 

випадку якщо фінансовий актив не оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки 

як прибутку або збитку) витрати на операцію, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансового 

активу. Витрати на здійснення операції з фінансовими активами, які оцінюються за справедливою 

вартістю, зміни якої відображені в іншому сукупному доході, визнаються як витрати у звіті про прибутки 

та збитки. 

Боргові інструменти Товариства після первісного визнання оцінюються за амортизованою вартістю, 

якщо за такими інструментами виникає контрактне право на грошові потоки, що являють собою 

виключно виплати основної суми боргу і відсотків. Процентний дохід за такими фінансовими активами 

включається у фінансовий дохід за допомогою ефективної ставки відсотка. 

 

Знецінення боргових фінансових активів 

Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими інструментами, 

оцінюваним за амортизованою вартістю, з урахуванням доступною історичної та прогнозної інформації. 

Товариство визначає ймовірність дефолту після первісного визнання активу. При цьому воно 

враховує наявну обґрунтовану і підтверджену прогнозну інформацію. 

Дефолт за фінансовим активом має місце у випадках, коли контрагент не здійснює платежі за 

договором протягом 365 днів після настання терміну його погашення. 

Для активів з терміном існування понад 180 днів Товариство враховує, чи мало місце значне 

збільшення кредитного ризику на кожну звітну дату, порівнюючи ризик дефолту по активу на звітну дату 

з ризиком дефолту по активу на дату первісного визнання. Значне збільшення кредитного ризику 

відбувається, коли контрагент не здійснює платежі за договором протягом 30 днів після настання 

терміну, а також на підставі таких чинників, як зміна зовнішніх кредитних рейтингів і поява у Товариства 

інформації щодо інших негативних факторів, які впливають на можливість здійснення платежу. 

Фінансові активи списуються, коли відсутні обґрунтовані очікування щодо відшкодування за 

активами. Активи, реалізація яких неможлива, і щодо яких завершені всі необхідні процедури з метою 

повного або часткового відшкодування і визначена остаточна сума збитку, списуються за рахунок 

сформованого резерву під знецінення. Подальше відновлення раніше списаних сум відноситься на 

рахунок збитків від знецінення у складі прибутків або збитків. 

 

Визнання та списання фінансових активів 

Покупка або продаж фінансових активів, передача яких передбачається в терміни, установлені 

законодавчо або правилами даного ринку (покупка і продаж на стандартних умовах), визнаються на дату 

здійснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати фінансовий 



актив. Всі інші операції по придбанню визнаються, коли Товариство стає стороною договору у відношенні 

даного фінансового активу. 

Товариство списує фінансовий актив з обліку тільки у випадку припинення прав на грошові потоки 

за відповідним договором, або у випадку передачі фінансового активу і відповідних ризиків і вигод 

іншому підприємству. Якщо Товариство не передає, але в той же час не зберігає основні ризики і вигоди 

від володіння активом і продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує відображати 

свою частку в даному активі і пов'язаному з ним зобов'язанні в сумі передбачуваного відшкодування. 

Якщо Товариство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим 

активом, вона продовжує враховувати даний фінансовий актив. 

 

Непохідні фінансові зобов'язання 

Товариство відображає фінансові зобов'язання в звіті про фінансовий стан в момент виникнення 

відповідних контрактних зобов'язань. 

Фінансові зобов'язання спочатку враховуються по собівартості на дату здійснення угоди, що 

дорівнює справедливої вартості отриманого відшкодування, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з 

угодою. 

Після первісного визнання фінансові зобов'язання визнаються спочатку за справедливою вартістю, і 

надалі враховується за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективного відсотка. 

Амортизована собівартість фінансового зобов'язання – це вартість зобов'язання, визначена при 

первісному визнанні, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мінус нарахована амортизація 

по різниці між первісною вартістю і вартістю на момент погашення зобов'язання. 

Зобов’язання, контрактний термін погашення яких на дату визнання та/або на дату складання 

звітності становить менше 12 календарних місяців, визначаються як поточні. Поточні зобов'язання 

відображаються в балансі за сумою погашення. 

Товариство має наступні непохідні фінансові зобов'язання: кредиторську заборгованість по 

торгівельних і інших операціях  

Товариство списує фінансові зобов'язання з обліку тільки у випадку виконання, скасування або 

закінчення терміну зобов'язань. 

 

Основні зміни щодо фінансових інструментів при переході на МСФЗ (IFRS) 9 не мали впливу на 

фінансову звітність Товариства. 

Нижче пояснюються основні зміни в обліковій політиці по визнанню фінансових інструментів у 

зв'язку із застосуванням МСФЗ (IFRS) 9 в порівнянні з обліковою політикою, яка діяла в попередні звітні 

періоди: 

(і) Класифікація і оцінка фінансових інструментів 



Станом на 1 січня 2018 р керівництво Товариства визначило, які бізнес-моделі застосовуються до 

фінансових активів, утримуваних Товариством на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 9 (1 січня 2018 

г.), і класифікувало свої фінансові інструменти відповідно до відповідних категорій МСФЗ (IFRS) 9. 

Бізнес-модель для грошових коштів і еквівалентів, боргових фінансових інвестицій і фінансової 

дебіторської заборгованості - утримувати активи для отримання контрактних грошових потоків. 

(ії) Перекласифікація з категорії наявних для продажу в категорію оцінюються за справедливою 

вартістю, з відображенням переоцінки в іншому сукупному доході 

 

 

 

Зменшення корисності активів  

 

Товариство проводить перевірку вартості своїх активів на предмет знецінення на кожну звітну дату, 

щоб визначити, чи існують індикатори, що свідчать про їхнє знецінення. 

У випадку виявлення таких ознак розраховується вартість відповідного активу, що відшкодовується, 

з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо 

оцінити вартість, яка відшкодовується, окремого активу, Товариство оцінює вартість одиниці, що 

відшкодовується, що генерує грошові потоки, до якої відноситься такий актив. При можливості 

застосування обґрунтованої та послідовної основи для розподілу, вартість активів Товариства 

розподіляється на конкретні одиниці або найменші групи одиниць, що генерують грошові потоки. 

Вартість, що відшкодовується визначається як найбільше з двох значень: справедлива вартість за 

винятком витрат на продаж або вартість активу у використанні. При визначенні вартості активу у 

використанні прогнозні грошові потоки приводяться до поточної вартості з використанням ставок 

дисконтування до оподатковування, що відображають поточну ринкову вартість грошей і ризиків, що 

відносяться до активу. 

Якщо вартість будь-якого активу, що відшкодовується, (або одиниці, що генерує грошові потоки) 

виявляється нижче його балансової вартості, балансова вартість цього активу (або одиниці, що генерує 

грошові потоки) зменшується до розміру його вартості, що відшкодовується. Збитки від знецінення 

відразу ж визнаються у звіті сукупний дохід.  

На кожну звітну дату керівництво визначає наявність ознак того, що збиток від знецінення основних 

засобів, відображений в попередні періоди, більш не має місця або змінився убік його зменшення. У тих 

випадках, коли збиток від знецінення згодом сторнується, балансова вартість активу (генеруючої 

одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його вартості, що відшкодовується, 

однак таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, що була б 

визначено, якби по цьому активі (генеруючій одиниці) не був врахований збиток від знецінення в 

попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображають в звіті про сукупний дохід. 



Основні засоби 

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх:  

а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для 

надання в оренду або для адміністративних цілей;  

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року. 

 Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, 

керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість 

основних засобів. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на 31.12.10 

року та використало цю оцінку на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012) як доцільну собівартість основних 

засобів на цю дату. 

Незалежна оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Центр  нерухомості» м. Чернігів, 

на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна від  01 грудня 2010  р.  № 75,  

укладеного з Відкритим  акціонерним  товариством   «МЕНА  ПАК» . 

 У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на 

дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до 

переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 

нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. 

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну 

корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Терміни 

корисного використання груп основних засобів представлені таким чином: 

 

Класи основних засобів Строк корисної експлуатації, років 

будівлі, споруди і передавальні пристрої; 20-80 

машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); 12-15 

транспорті засоби; 5-10 

інструменти, прилади, інвентар (меблі); 4-10 

земля Не амортизується 

 

 



 

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації 

передивляються на кінець кожного фінансового року.  Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, 

зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. 

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, 

визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках 

або збитках.  

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних 

засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з 

будівництвом.  Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, 

аналогічно об'єктам основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, 

тобто коли вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів 

керівництва. 

 

Подальші витрати 

Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, 

коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які 

задовольняють критеріям визнання активу. 

Амортизація основних засобів 

Товариством нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм: 

 

Класи основних засобів Строк корисної експлуатації, років 

будівлі, споруди і передавальні пристрої; 2% 

машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); 7-15% 

транспорті засоби; 17-20% 

інструменти, прилади, інвентар (меблі); 20-33% 

інші  14-50% 

 

 Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу 

припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як 

утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 



Нематеріальні активи 

 

 Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних 

активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 33%. 

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються 

протягом терміну чинності цих прав. 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

 На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, 

якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке 

зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою 

вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в 

попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані 

для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності 

амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої 

балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного 

використання. 

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу 

 Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. 

Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за 

найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, 

пов’язані з продажем. Амортизація на таки активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності 

при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на 

продаж визнається у звіті про фінансові результати. 

Запаси 

Запасами визнаються активи, які:  

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу - товари;  

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу – незавершене виробництво та готова 

продукція;  

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або 

при наданні послуг – сировина, покупні матеріали, комплектуючі та інші подібні запаси.  

Собівартість запасів включає: 

всі витрати на придбання, що складаються з  ціни придбання, ввізного мито та інших податків 

(окрім тих, що згодом відшкодовуються із бюджету), а також витрат на транспортування, навантаження і 

розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням.  



Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на 

придбання. 

витрати на переробку, що складаються з витрат, прямо пов’язаних з об’єктами виробництва - прямі 

витрати (з сировини, матеріалів, комплектуючих, оплати праці виробничого персоналу та інших прямих 

витрат). Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних 

витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. Розподіл постійних виробничих 

накладних витрат на витрати, пов’язані з переробкою, базується на нормальній потужності виробничого 

устаткування. 

та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 

приведення їх у теперішній стан. 

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартістю (вартістю придбання/виробництва) 

або чистою вартістю реалізації. 

Чиста можлива ціна реалізації являє собою розраховану ціну продажу, встановлювану в ході 

звичайної діяльності, зменшену на розраховані витрати, необхідні для підготовки і здійснення продажу 

активу. 

З метою приведення оцінки запасів до чистої вартості їх реалізації створюється резерв по 

застарілим запасам і запасам, які повільно обертаються. Оцінена сума резерву по застарілим і запасам, 

які повільно обертаються, включається в звіт про доходи та витрати до складу собівартості. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти включать у себе грошові кошти в банках і в касі, а також короткострокові депозити, 

що відкриваються на термін не більш 90 днів.  

Негрошові розрахунки.  

 

Операції купівлі-продажу, розрахунки по яких планується здійснити за допомогою взаємозаліків 

або інших негрошових розрахунків, визнаються на підставі розрахунку справедливої вартості тих активів, 

що будуть отримані або поставлені в результаті негрошових розрахунків. Справедлива вартість 

визначається на основі відкритої ринкової інформації.  

Негрошові операції виключені зі звіту про рух грошових коштів, і тому розділи звіту по 

інвестиційній, фінансовій діяльності, а також підсумки показників по операційній діяльності 

відображають фактичні потоки грошових коштів.  

Акціонерний капітал 

 

Статутний капітал  

Звичайні акції класифікуються як капітал. Витрати на оплату послуг третім сторонам, безпосередньо 

пов’язані з випуском нових акцій відображають у складі капіталу як зменшення суми, отриманої в 



результаті даної емісії. Перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю 

випущених акцій відображають як додатковий капітал.  

 

Власні акції, викуплені в акціонерів  

Власні дольові інструменти, викуплені Товариством (власні акції, викуплені у акціонерів), 

виключаються з капіталу. При викупі статутного капіталу, визнаного в складі капіталу, сума оплаченого 

відшкодування, що включає прямі витрати, відображають за вирахуванням сум оціненого податку на 

прибуток як вирахування з величини власного капіталу. Викуплені акції класифікуються як власні акції 

викуплені і відображаються  в звітності як зменшення капіталу. 

Сума, виручена в результаті наступного продажу або повторного розміщення власних викуплених 

акцій, визнається як приріст власного капіталу, а прибуток або збиток, що виникають у результаті даної 

операції, включаються до складу / виключаються зі складу нерозподіленого прибутку. Прибуток або 

збиток від покупки, продажу, випуску або погашення власних акцій, викуплених у акціонерів, не 

відображають у звіті про сукупний дохід.  

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операцій по викупу акцій власної емісії. 

 

Дивіденди  

Дивіденди визнаються як зобов'язання і віднімаються із суми капіталу на звітну дату тільки в тому 

випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається в 

звітності, якщо вони були нараховані до звітної  дати, а також оголошені після звітної дати, але до дати 

затвердження фінансової звітності.  

Дохід 

З 1 січня 2018 року в облікову політику щодо визнання виручки були внесені зміни для приведення 

її у відповідність до МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами», який замінює положення МСФЗ 

(IAS) 18 «Виручка» та інших стандартів і інтерпретацій , що відносяться до визнання виручки. 

Відповідно до перехідних положень МСФЗ (IFRS) 15 Товариство обрало спрощений метод переходу 

з відображенням впливу переходу на новий стандарт станом на 1 січня 2018 року в фінансовій звітності 

за рік, що закінчується 31 грудня 2018 р який буде першим роком застосування Товариством МСФЗ (IFRS) 

15. 

Застосування МСФЗ (IFRS) 15 не привело до змін в обліковій політиці та визнання коригувань у 

фінансовій звітності. 

 

Продаж товарів 



Товариство визнає дохід, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо 

виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у 

міру того, як) покупець отримує контроль над таким активом 

Визнання доходу внаслідок виконання зобов’язання щодо виконання на певний момент часу 

(реалізація власної продукції та товарів) здійснюється тоді, коли: 

(a) Товариство отримало поточне право на оплату за актив –– якщо покупець у даний 
час зобов'язаний заплатити за актив,. 

(б) Покупець отримав право власності на актив й отримав контроль над активом. 

(в) Товариство передало фізичне володіння активом, й клієнт отримав можливість 
направляти використання активу та отримувати практично всі інші вигоди від активу, 
або обмежувати доступ інших суб’єктів господарювання до цих вигід. 

(г) Клієнт отримав істотні ризики та винагороди, пов'язані з володінням активом через 
спроможність направляти використання активу та отримувати практично всі інші 
вигоди від активу. 

(ґ) Клієнт прийняв актив й отримав спроможність направляти використання активу та 
отримувати практично всі інші вигоди від активу.  

Виручка відображається за вирахуванням відповідних знижок та податку на додану вартість. 

У випадку реалізації товарів або послуг в обмін на інші товари або послуги дохід відображається за 

справедливою вартістю отриманих товарів або послуг, яка коригується на суму перерахованих коштів або 

їхніх еквівалентів. Якщо справедлива вартість отриманих товарів або послуг не може бути визначена з 

достатнім ступенем точності, дохід відображається за справедливою вартістю переданих товарів або 

наданих послуг, яка коригується на суму перерахованих коштів або їхніх еквівалентів.  

 

Визнання доходу внаслідок виконання зобов’язання, які задовольняються з плином часу (реалізація 

послуг) здійснюється тоді, коли Товариство отримує підтвердження з боку замовника щодо оплати 

вартості послуг. Витрати, пов’язані з наданням послуг, визнаються в звіті про сукупні доходи в періоді їх 

виникнення. 

 

Відсотки  

Відсотки відображають з використанням методу ефективної процентної ставки.  

Фінансові доходи і витрати 

 

Фінансові доходи і витрати включають відсотки до сплати по кредитах і позикам, відсотки до 

одержання від фінансових активів, а також збитки від знецінення і результат від вибуття фінансових 

активів, що доступні для продажу. 



Усі витрати, пов’язані з позиковими коштами, списуються на фінансові результати із застосуванням 

методу ефективного відсотка, за винятком тих витрат, що пов’язані з придбанням, будівництвом або 

виробництвом кваліфікованих активів і активів, які відносяться на їхню собівартість. 

Процентний дохід відображають в складі прибутку в міру його одержання, обчисленого за методом 

ефективного відсотка прибутковості активу. 

Податок на прибуток 

 

Податок на прибуток за звітний період включає поточний і відстрочений податок на прибуток. 

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог 

законодавства, що діють або набрали чинності на кінець звітного періоду. Витрати/(відшкодування) з 

податку на прибуток включають поточні і відкладений податки і визнаються в звіті про сукупний дохід за 

рік, якщо тільки вони не відображаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо в складі 

капіталу, оскільки відносяться до операцій, які відображаються у складі іншого сукупного доходу або 

безпосередньо в складі капіталу в тому же або в якому-небудь іншому звітному періоді. 

Поточний податок являє собою суму, що передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету у 

відношенні оподатковуваного прибутку або збитку за звітний та попередній періоди. Податки, відмінні 

від податку на прибуток, відображають у складі операційних витрат.  

Відкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частині перенесеного на 

майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів 

і зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Балансова сума відкладеного податку 

розраховується по податкових ставках, що діють або набрали чинності на кінець звітного періоду, і 

застосування яких очікується в період погашення тимчасових різниць або використання перенесених на 

майбутні періоди податкових збитків. В звіті про фінансовий стан розраховані відкладені податкові 

активи і зобов'язання згортаються (взаємно заліковуються). Відкладені податкові активи у відношенні 

тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і перенесених на майбутні періоди податкових збитків 

визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність одержання у майбутньому 

оподатковуваного прибутку, який бути зменшений на суму таких відрахувань.  

 

Прибуток/збиток на акцію.  

Базовий прибуток/збиток на акцію визначається шляхом розподілу суми прибутку/збитку, що 

припадає на частку акціонерів Товариства, на середньозважене число звичайних акцій, що знаходилися в 

обігу протягом звітного періоду.  

Протягом звітного періоду та раніше привілейованих акцій Товариство не емітувало. 

Виплати працівникам 

 



Заробітна плата співробітників, що відноситься до трудової діяльності поточного періоду, 

визнається як витрати у звіті про сукупний дохід. При визначенні розміру зобов'язання щодо 

короткострокових винагород працівникам дисконтування не застосовуються, а відповідні витрати 

визнаються щодо фактичного виконання працівниками своїх трудових обов'язків. 

Товариство здійснює виплати соціального характеру співробітникам, що передбачені Колективним 

договором, умовами контрактів та іншими внутрішніми розпорядчими документами, що регламентують 

оплату праці у Товаристві (премії, матеріальна допомога, одноразові допомоги на навчання, медичне 

обслуговування та інші). Такі витрати відносяться до видатків у міру їх виникнення і відображаються у 

звіті про сукупний дохід у складі відповідних статей витрат в залежності від функцій, які виконують 

працівники. 

По програмах з визначеним внеском Товариство визнає зобов’язання та витрати у сумі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на користь працівників (ЄСВ). ЄСВ 

розраховувався шляхом застосування до суми загальної річної заробітної плати кожного працівника 

ставки в розмірі 22%. При цьому зобов’язання оцінюється на недисконтованій основі після вирахування 

вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, то сума такого 

перевищення відображається в активі балансу як витрати майбутніх періодів, якщо авансом сплачена 

сума призведе до зменшення майбутніх платежів, або буде повернута Товариству. 

По програмах з визначеною виплатою Товариство визнає зобов’язання таким чином: теперішня 

вартість зобов’язання на дату складання звітності плюс (мінус) невизнані актуарні прибутки (збитки) мінус 

невизнана вартість раніше наданих послуг мінус справедлива вартість активів програми на дату 

складання звітності.  

 

Застосування нових та/або переглянутих стандартів фінансової звітності та 

тлумачень до них 

 

Нові стандарти і інтерпретації 

Опубліковано низку нових стандартів та інтерпретацій, які є обов'язковими для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, і які Товариство не застосовує достроково: 

 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений в січні 2016 року і набуває чинності для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати).  

Новий стандарт визначає принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації в звітності 

щодо операцій оренди. Всі договори оренди призводять до отримання орендарем права використання 

активу з моменту початку дії договору оренди, а також до отримання фінансування, якщо орендні 

платежі здійснюються протягом періоду часу. Відповідно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифікацію 

оренди в якості операційної або фінансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, і замість цього вводить 

єдину модель обліку операцій оренди для орендарів. Орендарі повинні будуть визнавати: (а) активи і 

зобов'язання по відношенню до всіх договорів оренди з терміном дії понад 12 місяців, за винятком 



випадків, коли вартість об'єкта оренди є незначною; і (б) амортизацію об'єктів оренди окремо від 

відсотків по орендним зобов'язанням в звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Відносно 

обліку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по суті, зберігає вимоги до обліку, передбачені МСФЗ (IAS) 

17. Таким чином, орендодавець продовжує класифікувати договори оренди в якості операційної або 

фінансової оренди і, відповідно, по-різному відображати їх в звітності. Товариство проводить оцінку 

впливу цього стандарту на його фінансову звітність. 

 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (випущений 18 травня 2017 року і набуває чинності для 

річних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати). Вимоги цього стандарту не будуть 

мати впливу на фінансову звітність Товариства. 

КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність при відображенні податку на прибуток» (побачило світ 7 

червня 2017 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї 

дати). В даний час Товариство проводить оцінку впливу цього стандарту на його фінансову звітність. 

Характеристики дострокового погашення, який передбачає негативну компенсацію - 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 (випущені 12 жовтня 2017 року і набирають чинності для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати). 

Довгострокові частки участі в асоційованих організаціях і спільних підприємствах - Поправки 

до МСФЗ (IAS) 28 (випущені 12 жовтня 2017 року і набирають чинності для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати). 

Щорічні удосконалення МСФЗ, 2015-2017 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ 

(IAS) 12 і МСФЗ (IAS) 23 (випущені 12 грудня 2017 року і набирають чинності для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати) . 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» (випущені 7 лютого 2018 року і набирають 

чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати). 

Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та тлумачень на 

фінансову звітність Товариства. 

 

4. Застосовувані облікові оцінки, допущення і фактори невизначеності  

 

Застосування облікової політики вимагає від керівництва Товариства формування суджень, оцінок і 

допущень у відношенні балансової вартості активів і зобов'язань, які неможливо визначити на підставі 

зовнішніх джерел. Керівництво Товариства визначає облікові оцінки і допущення виходячи з минулого 

досвіду й інших факторів, що є суттєвими для обставин функціонування товариства. Подальші фактичні 

результати можуть відрізнятися від зроблених оцінок. Оцінки і пов’язані з ними допущення 

переглядаються на постійній основі. Скориговані облікові оцінки, які використовуються в 

бухгалтерському обліку, відображаються у періоді коли робиться їх перегляд, якщо таке коригування 



відноситься тільки до цього періоду, або в періоді перегляду і наступних періодах, якщо таке коригування 

пов’язано як зі звітним так і з майбутніми періодами. Ретроспективні перерахунки не здійснюються. 

 

Суттєві судження керівництва Товариствам при застосуванні облікової політики 

Нижче представлені суттєві судження, за винятком тих, які містять у собі розрахунок облікових 

оцінок (приведені в розділі «Основні джерела невизначеності при розрахунку облікових оцінок»), які 

керівництво Товариства зробило в процесі застосування облікової політики і які мають найбільший вплив 

на суми, відображені в фінансовій звітності. 

 

Основні джерела невизначеності при розрахунку облікових оцінок 

Найбільш значні області, які вимагають застосування оцінок і допущень керівництва, стосуються: 

основних засобів; 

резерву на знецінення фінансових активів; 

оцінки товарно-матеріальних запасів; 

терміну корисного використання і ліквідаційної вартості основних засобів; 

знецінення активів; 

оподатковування (поточний і відкладений податок). 

 

Основні засоби 

Після визнання Товариство застосовує для оцінки об’єктів основних засобів  модель собівартості, 

за якою первісно визнана собівартість зменшується на суму накопиченої амортизації та будь-які 

накопичені збитки від зменшення корисності.  

 

Резерв на знецінення фінансових активів 

Дебіторська заборгованість, яка відноситься до фінансових активів, що обліковуються за 

амортизованою вартістю, показується в звітності по чистій можливій ціні реалізації за винятком резерву 

на знецінення. Резерв на знецінення розраховується на підставі оцінки можливих очікуваних втрат в 

існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч 

факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку галузі й історію роботи з покупцем. Зміни в 

економіці, галузі або в специфічних умовах замовника можуть вимагати коригувань резерву на 

знецінення, відображеного в фінансовій звітності. Невизначеності, пов’язані зі змінами фінансового 

становища покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть уплинути на величину і час 

створення резерву на знецінення фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю. 



 

Оцінка товарно-матеріальних запасів 

На звітну дату Товариство тестує запаси на наявність надлишків і застарілих запасів й визначає 

резерв по застарілим запасам та запасам, що повільно обертаються. Зміни в оцінці можуть як позитивно, 

так і негативно уплинути на величину необхідного резерву по застарілим запасам та запасам, що 

повільно обертаються. 

 

Термін корисного використання і ліквідаційна вартість основних засобів 

Об'єкти основних засобів, що належать Товариству, амортизуються з використанням лінійного 

методу та методу суми одиниць продукції протягом усього терміну їх корисного використання, що 

розраховується відповідно до бізнес-планів і операційними розрахунками керівництва Товариства у 

відношенні даних активів.  

Фактори, здатні вплинути на оцінку терміну корисної служби і ліквідаційної вартості необоротних 

активів, містять у собі: 

 зміна ступеня експлуатації активів; 

 зміна технології обслуговування активів; 

 зміна в законодавстві; і 

 непередбачені операційні обставини. 

Кожний з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також 

балансову і ліквідаційну вартість основних засобів. 

Керівництво Товариства періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного 

використання активів. Такий аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і 

очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди Товариству. 

 

Знецінення активів 

Балансова вартість активів Товариства переглядається на предмет виявлення ознак таких активів, 

що свідчать про наявність знецінення. Якщо які-небудь події або зміна обставин свідчать про те, що 

поточна вартість активів може бути  не відшкодована, Товариство оцінює вартість активів, що 

відшкодовується. Така оцінка приводить до необхідності прийняття ряду суджень у відношенні 

довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, зв'язаних з розглянутими активами. У свою чергу 

ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на допущеннях про рівень попиту на продукцію і 

майбутні ринкові умови. Наступні і непередбачені зміни таких допущень і оцінок, використаних при 

проведенні тестів на знецінення, можуть привести до іншого результату в порівнянні з представленим у 

даній фінансовій звітності. 



Для оцінки вартості використання розрахункова величина майбутніх грошових потоків 

дисконтується до поточної вартості з використанням ставки дисконтування (подвійна облікова ставка 

НБУ, що діє на кінець звітного року), яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей і ризиків, 

характерних для даних активів. У 2018 та 2017 роках Товариство не визнавало і не відновлювало збитків 

від знецінення.  

 

Оподаткування 

Поточні податки  

Трактування норм податкового законодавства України податковими органами щодо господарських 

операцій і діяльності Товариства може не збігатися з трактуваннями керівництва. В результаті податкові 

органи можуть заперечувати правильність відображення операцій, і Товариство може бути обкладено 

додатковими податками, штрафами і пенями, що може досягати значних розмірів. В Україні термін 

давності позову, застосовуваний у відношенні податкових зобов'язань, що підлягають перевірці 

податковими органами, складає три роки, що передують року перевірки.  

Відкладені податкові активи 

Відкладені податкові активи аналізуються на кожну звітну дату і визнаються по всіх невикористаних 

податкових збитках у тій мірі, у якій є ймовірним одержання оподатковуваного прибутку, відносно якого 

можуть бути зараховані податкові збитки, цілком або частково. Оцінка даної ймовірності відображає 

судження, яке базується на очікуваних показниках. При оцінці ймовірності наступного використання 

відкладеного податкового активу враховуються різні фактори, що включають минулі результати 

операційної діяльності, план операційної діяльності, закінчення терміну дії перенесення податкових 

збитків і стратегії податкового планування. Якщо фактичні результати відрізняються від цих оцінок або 

якщо ці оцінки повинні бути скориговані у майбутньому, то це може вплинути на фінансовий стан, 

результати операційної діяльності і рух грошових коштів Товариства. Якщо в результаті будь-якої події 

оцінка суми відкладених податкових активів, що може бути реалізованою у майбутньому знижується, 

дане зниження визнається в звіті про сукупний прибуток.  

5. Визначення справедливої вартості  

 

Деякі пункти облікової політики Товариства і приміток до звітності вимагають визначення 

справедливої вартості, як для фінансових, так і для не фінансових активів і зобов'язань. Справедлива 

вартість визначалася для цілей оцінки та/або розкриття інформації на підставі зазначених нижче методів. 

Там, де це необхідно, додаткова інформація про припущення, які були зроблені при визначенні 

справедливої вартості, розкривається в примітках по визначених активах і зобов'язаннях. 

 

Основні засоби  
Після визнання Товариство застосовує для оцінки об’єктів основних засобів  модель собівартості, 

за якою первісно визнана собівартість зменшується на суму накопиченої амортизації та будь-які 

накопичені збитки від зменшення корисності.  



 

Запаси 
Справедлива вартість запасів, визначається на основі вартості їхньої можливої реалізації в ході 

нормальної діяльності за винятком витрат на передпродажну підготовку, і розумного чистого прибутку 

(маржі), заснованої на додаткових витратах, необхідних для підготовки запасів і для здійснення їхнього 

продажу. 

 

Торговельна й інша дебіторська заборгованість 
Справедлива вартість торговельної дебіторської заборгованості розраховується як приведена 

вартість майбутніх потоків коштів, дисконтованих за подвійною ставкою НБУ, яка діяла на початок 

місяця, в якому було визнано такий фінансовий актив.  

Дебіторська заборгованість, контрактний термін погашення якої, на дату визнання, менше 12 

календарних місяців, визначається як короткострокова. Під час та після первісного визнання 

короткострокова дебіторська заборгованість відображається за виставленими до сплати рахунками. 

 

6. Сегментна звітність 

 

Товариство здійснює свою господарську діяльність на території України. Керівництво Товариства 

вважає, що у нього існує тільки один звітний сегмент у відповідності до вимог МСФЗ (ІFRS) 8 виходячи із 

наступного: 

 

- Товариство не має окремих підрозділів, що займаються економічною діяльністю, від якої такий 
підрозділ може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язані з 
операціями з іншими підрозділами Товариства); 

- керівництвом Товариства не визначаються операційні результати по окремих напрямках 
діяльності (виробництва та реалізації) для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на 
сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; 

- не формується дискретна фінансова інформація про операційні результати діяльності в розрізі 
сегментів. 

7. Нематеріальні активи 

 

Інформація про рух нематеріальних  активів за рік 

     (тис. грн.) 

Показник Інші нематеріальні активи 

Залишок на 31.12.2017 56 

Первісна вартість 64 



Накопичена амортизація 8 

Надійшло за рік 0 

Нарахована амортизації 6 

Залишок на 31.12.2018 50 

Первісна вартість 64 

Накопичена амортизація 14 

         

Фактичні амортизаційні відрахування у майбутніх періодах можуть відрізнятися від наданих вище 

внаслідок придбання нових нематеріальних активів, змін у оцінці термінів корисного використання, змін 

у технологіях та інших факторах.  

Нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації Товариство не має. 

Протягом звітного періоду змін у оцінці термінів корисного використання нематеріальних активів не 

було. 



 

8. Основні засоби 

 

Інформація про рух основних засобів за рік 

                   (тис. грн.) 

Показник 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспорт

ні засоби 

Інструмент

и, прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Всього 

1 2 3 4 5 8 

Балансова вартість на  

01.01.2018р. 
12 052  1 072  720  50  

      13 

894  

первісна (переоцінена) 

вартість  
45 722  

        16 

916  
1 099  

           

677  

       64 

414  

знос  
      (33 

670) 

      (15 

844) 

     

(379) 

         

(627) 
    (50 520) 

Придбано за кошти          -  1 084  -  - 1 084 

Збудовано  -   -   -   -  
                 

-  

Поліпшення  210     210 

Всього надійшло        210 1 084  - -  
        1 

294 

Переведення до активів 

групи вибуття  
 -   -   -   -   -  

Вибуття у зв'язку з  

ліквідацією, реалізацією 

(залишкова вартість) 

-  
                  

- 
- (2) 

               

(2) 

вибуття первісної 

(переоціненої) вартості 
-  

         

(295) 
-  (588) 

           

(883) 

вибуття зносу - 295  -               586  881  

Амортизаційні 

відрахування  
     (899) 

         

(997) 

        

(192) 

         

(18) 

      (2 

106) 



Інше   -   -   -   -   -  

Балансова вартість на 

31.12.2018р. 
11 363  1 159  528  30  

      13 

080 

первісна (переоцінена) 

вартість  
45 932 17 705  1 099  

            

89 
64 825 

знос  
      

(34569) 

      (16 

546) 
(571) 

         

(59) 
    (51745) 

            

Станом на 31.12.2018 року у Товариства: 

відсутні обмеження щодо володіння, користування та розпорядження власними основними 

засобами; 

відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються в зв’язку із консервацією або 

реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу; 

відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 14 964 тис. грн. 

Протягом 2018 року, основні засоби не переоцінювалися, втрати від зменшення корисності та 

вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 

9. Запаси 

 

Інформація про склад запасів,   

                                                                                                         

(тис. грн.) 

Група запасів Залишок станом на 

на 31.12.2018 на 31.12.2017 

1 2 3 

Незавершене виробництво (за історичною 

собівартістю) 
971 1 709 

Сировина та матеріали (за історичною собівартістю) 16 429 17 784 

Готова продукція (за чистою вартістю реалізації) 2 615 2 934 

Товари (за чистою вартістю реалізації) 15 15 



Разом запаси 20 030 22 532 

 

Станом на 31 грудня 2018 року основна маса запасів сконцентрована у залишках сировини та 

матеріалів.  

За оцінками Керівництва ознаки знецінення запасів станом на 31.12 2018 року відсутні, внаслідок 

чого, резерв по застарілим запасам і по запасам, які повільно обертаються, не створювався. 

10. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Інформація про залишки грошових коштів станом на 31 грудня 2018 року 

(тис) 

Найменування показника 
Залишок у валюті 

зберігання 

Залишок у валюті 

складання звітності – гривні 

Рахунки в банках Х 5 297 

в гривнях, тис. _ол.. 4 429 4 429 

в іноземній валюті: Х 868 

в доларах США, тис. USD  17 482 

в Євро, тис.EUR 12 386 

Каса Х 2 

в гривнях, тис. грн. 2 2 

Грошові кошти в дорозі Х - 

в гривнях, тис. грн. - - 

Разом: Х 5 299 

 

11. Торгівельна дебіторська заборгованість 

 

Умови договорів з покупцями містять одне зобов’язання щодо виконання – постачання продукції 

власного виробництва. Внаслідок цього контрактні активи за договорами не виникають. До складу 

торгівельної дебіторської заборгованості (нетто) Товариства включена заборгованість покупців та 

замовників за реалізовану продукцію власного виробництва на суму 12 034 тис. грн.  (на 31.12.17 р. 9 

208 тис. грн.). 



Стаття містить суми дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями термін оплати по якій, 

ще не настав на дату складання звітності, а також прострочену дебіторську заборгованість, в разі її 

наявності. Така заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної діяльності й 

відображається за сумою виставлених покупцям та замовникам рахунків за мінусом оціненої суми 

резерву на знецінення.  

Згідно з обліковою політикою Товариства, резерв під знецінення дебіторської заборгованості 

створюється у разі низької вірогідності погашення оцінюваної заборгованості і визначається на 

індивідуальній основі - в розрізі контрагентів. Протягом 2018 року резерв під знецінення не створювався. 

 

Нижче представлений аналіз заборгованості покупців і замовників: 

                                                                                                                                

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2018 р. 31.12.2017 р. 

Поточна і не знецінена  12 034 9 208 

- з затримкою платежу менш 30 днів  10 618  9 208 

- з затримкою платежу від 30 до 60 днів  1 244 - 

- з затримкою платежу від 60 до 90 днів - - 

- з затримкою платежу від 90 до 120 днів - - 

- з затримкою платежу більше 120 днів - - 

Знецінена в індивідуальному порядку  - - 

- з затримкою платежу понад 1 рік  - - 

Резерв під знецінення  - - 

Разом заборгованість покупців і замовників  12 034 9 208 

 

Торгова дебіторська заборгованість Товариства не забезпечена банківськими гарантіями, заставою 

майна, акредитивами або іншими активами.  

 

Рух резерву на знецінення 

                                                                                                                                 

(тис. грн.)  

Показник 31.12. 2018 р.  31.12. 2017 р.  



На 1 січня  - - 

Нарахування резерву за рік  - - 

Використано резерву - - 

Сторновано резерву  - - 

На 31 грудня  - - 

 

12. Інша дебіторська заборгованість 

 

До складу іншої дебіторської заборгованості Товариства включена заборгованість бюджету по 

податках (окрім податку на прибуток) суму 2 369 тис. грн. (на 31 грудня 2017р.: 2 185 тис. грн.).  та інша 

дебіторська заборгованість  на суму 77 тис. грн. (на 31 грудня 2017 р.: 99 тис. грн.).  

Стаття містить суми дебіторської заборгованості термін оплати по якій визначається діючим 

податковим законодавством та укладеними договорами. 

 По позиціях, за якими терміни погашення  прямо не визначаються договірними відносинами, 

заборгованість  вважається поточною.  

Заборгованість відображається за сумою погашення за мінусом оціненої суми резерву на 

знецінення.  

Нижче представлений склад іншої дебіторської заборгованості: 



 

Показник 31.12. 2018 р.  31.12. 2017 р.  

Заборгованість  по розрахунках з 

бюджетом  за податками та зборами  

2 369 2 185 

Розрахунки з ПДВ по неотриманих 

податкових накладних 

- 366 

Інша дебіторська заборгованість  77 99 

Разом іншої дебіторської заборгованості 2 446 2 650 

13. Торгівельна кредиторська заборгованість 

 

До складу торгівельної кредиторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2018 року 

включена заборгованість перед постачальниками за товари, роботи та отримані послуги на суму 6 888  

тис. грн.( на 31 грудня 2017 р.- 8 781 тис. грн.).  

Стаття містить суми кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками, термін 

оплати по якій ще не настав на дату складання звітності. Така заборгованість відображається за сумою 

виставлених постачальниками рахунків. Справедлива вартість зобов'язань у складі кредиторської 

заборгованості суттєво не відрізняється від її балансової вартості. 

Кредиторська заборгованість Товариства не забезпечена банківськими гарантіями, заставою майна, 

акредитивами або іншими активами.  

14. Інша кредиторська заборгованість 

 

 Станом на 31 грудня 2018 року, до складу іншої кредиторської заборгованості включена 

заборгованість Товариства на загальну суму  886 тис. грн. (на 31 грудня 2017р. – 780 тис. грн.).  

Стаття містить суми кредиторської заборгованості термін оплати по якій визначається діючим 

податковим законодавством та законодавством щодо загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, а також умовами внутрішніх регламентів Товариства, якими регулюються питання оплати 

праці, та договірними умовами. По інших позиціях терміни погашення кредиторської заборгованості 

прямо не визначаються договірними відносинами, тому вона не вважається простроченою.  

Така заборгованість відображається за сумою погашення.  

  

Нижче представлений склад іншої кредиторської заборгованості: 

                   (тис. грн.) 



Показник 31 грудня 2018р. 31 грудня 2017 р. 

Заборгованість з оплати праці  272 169 

Забезпечення на оплату невикористаних днів 

відпусток 

450 333 

Заборгованість по ЄСВ  71 45 

Заборгованість по нарахованих податках окрім 

податку на прибуток  

83 49 

Заборгованість по розрахункам з учасниками - - 

Інша кредиторська заборгованість  10 184 

Разом : 886 780 

 

15 . Аванси видані 

 

Станом на 31 грудня 2018 року до складу авансів виданих Товариства включена заборгованість 

постачальників у зв’язку зі здійсненням передоплати за товари, роботи та послуги на суму 9 058 тис. грн.  

(на 31.12.2017 р. 2 120 тис. грн.).  

Така заборгованість не відноситься до фінансових активів, тому відображається за договірною 

сумою майбутніх надходжень матеріальних активів та послуг за мінусом сплачених сум податку на 

додану вартість, що компенсується у відповідності до норм діючого податкового законодавства.  

16. Контрактне зобов’язання 

 

Контрактне зобов'язання - це зобов'язання Товариства  передати товари або послуги, за які він 

отримав винагороду (або якщо йому належить винагорода) від покупця. 

До складу контрактних зобов’язань Товариства включена заборгованість перед покупцями за 

майбутні поставки продукції власного виробництва на суму 1 728 тис. грн.  (на 31.12.2017 р. 1 740 тис. 

грн.).  

Така заборгованість відображається за договірною сумою майбутніх поставок виробленої 

продукції та послуг за мінусом отриманих сум податку на додану вартість, що відраховуються до 

бюджету у відповідності до норм діючого податкового законодавства.  

Нижче представлений рух контрактних зобов’язань: 

         (тис. грн.) 



Контрактні зобов’язання щодо постачання 

продукції власного виробництва на 31.12.2017 
1 740 

Визнано у доході 2018 року 1 740 

Контрактні зобов’язання щодо постачання 

продукції власного виробництва на 31.12.2018 
1 728 

17. Капітал 

Статутний капітал Товариства становить 4 011 470 (чотири мільйони одинадцять  

тисяч чотириста сімдесят ) гривень. 
Загальна кількість дозволених до випуску зареєстрованих простих іменних акцій складає 802 294 

шт. станом на 31.12.2018 року (802 294 шт.  станом на 31.12.2017 року) номінальною вартістю 5 грн. за 

одну акцію. Всі випущені прості іменні акції повністю оплачені.  

Товариство не випускало привілейованих акцій.  

Товариство не викупало акцій власної емісії та не здійснювало емісії акцій протягом 2018 -2017 

років. 

 

Дивіденди 

Протягом 2018-2017 років Товариство не оголошувало виплати дивідендів.  

Зобов’язання по раніше нарахованих дивідендах на початок та кінець 2018 та 2017 року відсутні. 

 

Прибуток на акцію  

Прибуток на акцію розраховується шляхом розподілу чистого прибутку, що припадає на частку 

власників простих іменних акцій Товариства, на середньозважене число простих іменних акцій, що 

знаходилися в обігу протягом зазначеного періоду.  

 

 

Капітал у дооцінках 

В складі капіталу в дооцінках відображено результат попередніх дооцінок (уцінок) необоротних 

активів. 

 

Додатковий капітал 



В складі додаткового капіталу відображено емісійний дохід, що виник в результаті перевищення 

надходжень, отриманих Товариством від додаткової емісії (випуску) власних акцій  над їх номінальною 

вартістю. 

 

Резервний капітал 

Резервний капітал Товариства створюється в розмірі, що становить не менше 25% Статутного 

капіталу товариства і використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків від 

позапланових витрат. Станом на 31.12.2018 року резервний капітал Товариства складає 602 тис.грн. (на 

31.12.2017 - 359 тис. грн.). Протягом звітного періоду до резервного капіталу здійснені відрахування в 

розмірі 243 тис.грн..  

 

Нерозподілений прибуток 

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток залишається у 

повному розпорядженні товариства. Порядок розподілу прибутку визначається загальними зборами 

акціонерів. 

18. Дохід від реалізації 

 

Інформація про склад отриманих доходів  Товариства. 

                              

 (тис. грн.) 

Вид доходу 2018 рік 2017 рік 

Доходи від реалізації  (всього): 206 595 168 363 

Дохід від реалізації готової продукції 

Дохід від реалізації товарів 

Дохід від реалізації послуг 

167 992 

37 805 

798 

146 221 

21 867 

275 

19. Собівартість реалізації 

 

Собівартість реалізації включає наступні статті:                                                                             

                                                                                                                               

( тис. грн.) 



Стаття витрат 2018 р. 2017 р. 

Сировина та витратні матеріали 167 528 134 589 

Витрати на персонал 7 291 8 200 

Амортизація 1 908 2 823 

Інші 6 351 6 990 

Разом  183 078 152 602 

20. Інші операційні доходи та інші операційні витрати 

 

Інші операційні доходи включають наступне:                                                                                

                                                                                                                               

(тис. грн.) 

Вид доходу (прибутку) 2018 р. 2017 р. 

Дохід від реалізації інших оборотних активів  57 49 

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти - 271 

Дохід від операційної курсової різниці 828 632 

Разом  885 952 

 

Інші операційні витрати включають наступне:                                                                                              

                                                                                                                                 

(тис. грн.) 

Вид витрат (збитку) 2018 р. 2017 р. 

Збитки від реалізації запасів - - 

Збитки від знецінення дебіторської заборгованості - - 

Збитки від операційних курсових різниць 1 042 236 

Інші витрати операційної діяльності  2 060 1 418 

Разом  3 102 1 654 

21. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати включають наступні статті:                                                                  



                                                                                                                                

( тис. грн.) 

Стаття витрат  2018 р. 2017 р. 

Витрати на персонал 2 160 1741 

Амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів 

92 56 

Інші витрати  969 832 

Разом  3 221 2 629 

 

22. Витрати на збут 

 

Витрати на збут включають наступні статті:                                                                                

                                                                                                                              

( тис. грн.)  

Стаття витрат  2018 р. 2017 р. 

Витрати на транспортування 6 081 5 080 

Витрати на персонал  1 270 990 

Амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів 

112 116 

Витрати на відрядження працівників зайнятих збутом 150 140 

Інші витрати  102 239 

Разом  7 715 6 565 

 

23. Фінансові доходи і витрати 

 

Фінансові доходи (нетто) включають наступні статті:                                                                  

                                                                                                                                 

(тис. грн.) 

Показник 2018 рік 2017 рік 



Фінансові доходи – всього 373 173 

доходи: 

в тому складі 

- - 

       -  відсотки отримані 373 173 

 

Фінансові витрати (нетто) включають наступні статті:                                                                   

                                                                                                                                

(тис. грн.) 

Показник 2018 рік 2017 рік 

Фінансові витрати – всього - - 

витрати: 

в тому складі 

- - 

       -  відсотки за користування банківськими 

позиками 

- - 

24. Податок на прибуток 

 

Прибуток  Товариства  підлягає оподаткуванню тільки на території України. Згідно з Податковим 

кодексом, ставка податку на прибуток у  2018-2017 роках становить 18%. 

Товариство розрахувало суму відстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2018 року за 

ставками податку на прибуток, що будуть діяти, коли відстрочені податкові активи та зобов’язання, як 

очікується будуть використані.  

Складові витрат з податку на прибуток такі: 

                                         ( тис. грн.) 

Найменування показника Сума 

Поточний податок на прибуток 2 069 

Відстрочені податкові активи: - 

на початок звітного року - 

на кінець звітного року - 

Відстрочені податкові зобов'язання: - 



на початок звітного року 1 253 

на кінець звітного року 1 116 

Включено до Звіту про фінансові результати – усього - 

у тому числі:  

 поточний податок на прибуток 1 932 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань -137 

 

Узгодження між сумою витрат з податку на прибуток і сумою бухгалтерського прибутку, 

помноженого на податкову ставку за рік, що закінчується 31 грудня 2018 року, є таким: 

                                                 

( тис. грн.) 

Групи податкових різниць Облік  

фінансовий податковий Різниця між 

податковим та 

фінансовим 

обліком 

Вплив тимчасових 

податкових 

різниць на 

збільшення 

(зменшення) 

витрат (+, -) 

1 2 3 4 5 

Податкові різниці щодо вартості 

основних засобів 

13 003 6 890 6 113 1 116 

Разом 13 003 6 890 6 113 1 116 

 

25. Виплати працівникам 

 

Загальні витрати на персонал 

                                           (тис. грн.) 

Стаття витрат 2018 рік 2017 рік 

Заробітна плата 9 009 7 185 



Відрахування ЄСВ 1 712 1 379 

Разом 10 721 8 564 

 

Станом на 31.12. 2018 року та 31.12.2017 року, простроченої заборгованості по виплатах 

працівникам немає.  

 

Виплати при звільненні 

Колективним договором  не передбачено додаткові соціальні пільги та виплати  особам, які 

виходять на пенсію за віком. 

 

 

Програми з визначеними внесками 

Програми з визначеними внесками являють собою внески до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування за своїх працівників у розмірі, визначеному чинним 

законодавством України. У Товариства є програма щомісячних  внесків в сумі 1200 грн. до Пенсійного 

фонду України, як відшкодування пенсій пенсіонерам, які вийшли на пенсію та відпрацювали на 

шкідливому виробництві, до досягнення ними пенсійного віку.  

У звіті про сукупний дохід сумарні витрати по сплаті ЄСВ відображені у складі відповідних статей 

витрат в залежності від функцій, які виконують працівники. 

 

26. Пов’язані сторони 

 

Сторони звичайно розглядаються як пов'язані, коли одна зі сторін має можливість контролювати 

іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може значно впливати на прийняті нею рішення з 

питань фінансово-господарської діяльності. Також пов'язаними сторонами вважаються основні члени 

керівництва Товариства. При вирішенні питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу 

характер взаємин сторін, а не тільки їх юридична форма.  

 

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» Товариство 

розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між Товариством та зв'язаними 

сторонами.  

До пов'язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами Товариство відносить:  

 



юридичних осіб, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або 

ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;  

асоційовані компанії; 

юридичних осіб, які є спільними підприємствами, в яких Товариство є контролюючим учасником;  

провідний управлінський персонал Товариства; 

юридичних та фізичних осіб, які мають суттєвий відсоток голосів в Товаристві, що надає їм змогу 

суттєво впливати на її діяльність (вважається, що такою часткою є частка в розмірі, що перевищує 50% 

статутного капіталу);  

юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для Товариства;  

фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу Товариства;  

близьких родичів фізичних осіб, які мають суттєвий відсоток голосів в Товаристві, що надає їм змогу 

суттєво впливати на діяльність Товариства; 

близьких родичів провідного управлінського персоналу Товариства; 

програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого 

суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства 

 

Сторонами, які здійснюють спільний контроль, або мають суттєвий вплив на діяльність нашого 

підприємства (пов’язаними сторонами) нами визнано: 

 

Назва пов’язаної особи Опис ознаки зв’язку 

Акціонерне товариство «Грігео Клайпеда» Акціонер  

ПАТ «МЕНА ПАК»  

частка 97,9243% 

Провідний управлінський персонал: 

(До провідного управлінського 

персоналу було віднесено Членів 

Наглядової ради, Генерального 

директора та Головного бухгалтера) 

Пангоніс Гінтаутас 

Бержонскіс Відас 

Кажукаускас Вігмантас 

Артемов Сергій 

Філоненко Ірина 

Наглядова рада 

 

 

Генеральний директор 

Головний бухгалтер 

 

На протязі 2018 року з зазначеними пов’язаними особами здійснювалися господарські операції в 

таких обсягах: 



 

Вид операції Oбсяг 

 тис.грн. 

Сальдо 

тис.грн. 

Операції з придбання  10 634 - 

Операції з реалізації  - - 

Аванси отримані - - 

Аванси видані 11 218 1 449 

Позики отримані - - 

Позики видані - - 

Товариство не надавало гарантій на користь пов’язаних осіб протягом звітного періоду. 

Пов’язані особи не виступали гарантами щодо фінансових зобов’язань Товариства. 

Винагорода провідного управлінського персоналу Товариства 

Провідний управлінський персонал - ті особи, які безпосередньо або опосередковано 

мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності 

Товариства. До провідного управлінського персоналу було віднесено членів наглядової ради, 

Генерального директора та Головного бухгалтера Товариства.  

Члени Наглядової ради не отримують винагороди від Компанії. 

Інший провідний персонал отримує тільки короткострокові виплати від Компанії. 

У 2018 році загальна сума витрат на провідний управлінський персонал склала 1351 тис. грн. (в т.ч. 

ЄСВ 217 тис.грн.) 

27. Зобов’язання по витратах і умовні зобов’язання   

 

Операційне середовище 

Політично-економічна ситуація в Україні протягом 2018 року дещо стабілізувалася, але умови 

здійснення підприємницької діяльності в країні й досі знаходяться під негативним впливом політичної та 

фінансової кризи. Кінцевий результат розвитку та наслідки економічної кризи важко спрогнозувати, 

однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку України.  

Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки 

банківського сектору та забезпечення ліквідності Українських банків і компаній, існує невизначеність 

відносно майбутнього економічного росту, можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості 

капіталу, що може негативно вплинути на фінансовий стан, результати операцій і економічні перспективи 

Товариства. 



Керівництво Товариства вважає, що воно здійснює всі необхідні заходи для підтримки економічної 

стійкості Товариства в даних умовах. Однак подальше погіршення ситуації в описаних вище областях 

може негативно вплинути на результати і фінансовий стан Товариства. В даний час неможливо 

визначити, яким саме може бути цей вплив.  

 

Оподатковування  

Податкова система України характеризується частими змінами законодавчих норм, офіційних 

роз'яснень і судових рішень, найчастіше нечітко викладених і суперечливих, що допускає їх 

неоднозначне тлумачення різними податковими органами. 

Правильність нарахування податків у звітному періоді може бути перевірена протягом трьох 

наступних календарних років, однак при певних обставинах цей термін може збільшуватися. Останнім 

часом практика в Україні така, що податкові органи займають усе більш жорстку позицію в частині 

інтерпретації і вимог дотримання податкового законодавства.  

Дані обставини свідчать про те, що податкові ризики в Україні є досить високими. Керівництво 

Товариства, виходячи зі свого розуміння українського податкового законодавства, офіційних роз'яснень і 

судових рішень, вважає, що податкові зобов'язання відображені правильно. Але  трактування цих 

положень відповідними органами може бути іншим і якщо вони зможуть довести правомірність своєї 

позиції, це може значно змінити дійсну фінансову звітність. 

Станом на 31 грудня 2018 року керівництво вважає, що його тлумачення відповідного 

законодавства є обґрунтованим, і що позиція Товариства у відношенні податків, питань валютного і 

митного законодавства є вірною. 

 

Зобов’язання капітального характеру 

У ході своєї фінансово-господарської діяльності Товариство не укладало договорів, по яких 

виникають зобов’язання капітального характеру.  

 

Страхування  

Товариство виконує вимоги українського законодавства по обов'язковому страхуванню.  

 

Судові розгляди 

У ході звичайної господарської діяльності Товариство може бути об'єктом судових позовів і 

претензій.  

Станом на звітну дату відсутні судові позови, що знаходяться в провадженні, в яких Товариство 

виступає стороною по справі. 



28. Управління капіталом  

 

Управління капіталом - це забезпечення можливості Товариства продовжувати безперервну 

діяльність з метою збереження прибутковості капіталу для акціонерів і одержання вигод іншими 

зацікавленими сторонами, а також підтримки оптимальної структури капіталу. Для підтримки і 

регулювання структури капіталу Товариство може коригувати суму дивідендів,  які виплачуються 

акціонерам, викупати у акціонерів акції Товариства, випускати нові акції або продавати активи з метою 

зменшення заборгованості.  

Товариство здійснює заходи щодо управління капіталом за рахунок оптимізації структури боргу і 

власного капіталу, при якому Товариство буде здатним безперервно продовжувати свою діяльність у 

найближчому майбутньому. 

Капітал Товариства складається з власного та позикового капіталу. Власний капітал включає 

статутний капітал, капітал у дооцінках, додатковий та резервний капітал (Примітка 17) який зменшений 

на суму непокритого збитку. Позиковий капітал включає позикові кошти (Примітки 13, 14, 16). 

Частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України визначено вимоги, щодо 

співвідношення статутного капіталу та вартості чистих активів. Якщо після закінчення другого та 

кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться 

меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного 

капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих 

активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, 

товариство підлягає ліквідації.  

Розмір чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року покриває зареєстрований 

статутний капітал на 46 703 тис. грн. 

Керівництво Товариства проводить огляд структури капіталу на щорічній основі. У рамках даного 

огляду керівництво аналізує вартість капіталу і ризики, властиві кожному його класу. На основі таких 

оглядів здійснюється регулювання капіталу шляхом залучення додаткового кредитного фінансування або 

погашення існуючих кредитів. 

29. Управління ризиками  

 

Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають: 

- ризик ліквідності,  
- кредитний ризик, 
- ризик зміни процентних ставок  

 

Управління ризиками Товариства здійснюється у відношенні фінансових ризиків (кредитний, 

процентний і ризик ліквідності), а також операційних (ринкових) та юридичних ризиків. Основна мета 

управління фінансовими ризиками -  визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання 

встановлених лімітів за такими ризиками. Управління операційним і юридичним ризиками повинно 

забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики і процедур Товариства при  мінімізації 

даних ризиків.  



Основними методами управління ризиками Товариства є страхування, нарахування резервів.  

 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх 

погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство 

використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб 

забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Товариство 

створює резерви під знецінення, що являють собою оцінку очікуваних збитків у відношенні торгівельної й 

іншої дебіторської заборгованості. 

 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення 

фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для 

Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти  та дебіторська заборгованість, що включає 

незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість. 

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. 

Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку мають 

мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню 

збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. 

Фінансові активи, які потенційно схильні до кредитного ризику переважно включають дебіторську 

заборгованість покупців та іншу дебіторську заборгованість. 

 

Ризик зміни процентних ставок 

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у 

зв'язку зі змінами процентних ставок. 

Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності 

Товариства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка. Проте, на 

дату залучення нових кредитів Керівництво приймає рішення, ґрунтуючись на власному професійному 

судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною для Товариства 

протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси. 

На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов’язань, по яких існують 

змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього не проводиться оцінка впливу зміни процентних 

ставок на прибутки та збитки.  

Оскільки Товариство не має будь-яких активів, що приносять суттєвий процентний дохід, 

фінансовий результат та грошовий потік від основної діяльності Товариства в цілому не залежать від 

зміни ринкових відсоткових ставок по активах. 



30. Події після звітної дати 

 

Відсутні події після звітної дати, які можуть вплинути на оцінку показників фінансової звітності 

Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. 

 

Генеральний директор                                                    

  Артемов С.Г. 

 

   

Головний бухгалтер                                                         

            Філоненко І.П. 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"РФС-АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

31275766 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

14000 м.Чернiгiв вул. Мстиславська, 

9 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

№2538 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: №0530, дата: 29.01.2015 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: №3, дата: 09.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 09.01.2019, дата 

закінчення: 08.02.2019 

11 Дата аудиторського звіту 11.02.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

45 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Акціонерам ПАТ«МЕНА ПАК» 

Наглядовій раді ПАТ «МЕНА ПАК» 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«МЕНА ПАК»  

(надалі - Компанія) 

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року 

Чернігів - 2019 

 

ДУМКА 
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «МЕНА ПАК» (надалі – 

«Компанія»), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про зміни в капіталі та Звіту про рух грошових 

коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, що включають 

стислий виклад важливих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.  



На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і рух 

грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), затверджених в якості 

національних, рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року № 361. Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («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.  

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод.  

Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались 

при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в цьому звіті 

незалежного аудитора.  

ІНШІ ПИТАННЯ 

Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року був проведений 

іншим аудитором, який висловив безумовно – позитивну (не модифіковану) думку у своєму звіті. 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя є iнформацiєю, що 

розкривається та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – 

Комiсiя), окрiм фiнансової звiтностi та нашого аудиторського висновку щодо неї. Очiкується, що 

iнформацiя розкрита i повiдомлена Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, буде 

надана нам пiсля дати цього звiту незалежних аудиторiв.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не надаємо висновку 

щодо впевненостi у будь-якiй формi щодо даної iнформацiї. 

У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою 

iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю, або нашими знаннями, отриманими 

пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 



Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ 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 Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський 

персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування Компанії.  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Метою аудиту було отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що 

містить нашу думку.  

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 

відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 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 всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та 

отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість Компанії 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. Тим не менш, майбутні події або 

умови можуть примусити Компанію 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 було покладено в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки системи 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту; 

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, 

які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких 

надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 

аудиту. 

До цього додається фінансова звітність Компанії за 2018 рік: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
- Звіт про зміни в капіталі 
- Звіт про рух грошових коштів 
- Примітки до фінансової звітності 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих 

документів 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РФС-АУДИТ» 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності (розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»)  

 

№2538 

Місцезнаходження юридичної особи  14000, м. Чернігів. вул. 

Мстиславська, буд. 9 

Фактичне місцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернігів, вул. Князя 

Чорного, буд. 4, оф. 113 

Телефон (факс) юридичної особи (0462) 604-767 

Дата і номер договору на проведення аудиту фінансової звітності 09.01.2019 р.  № 3 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту  з 09.01.2019р. по 08.02.2019р. 

Дата висновку (звіту) з аудиту фінансової звітності  11.02.2019 



Керівник групи із виконання завдання, аудитор    І.В. Пчелінцева 

сертифікат аудитора серії А №005420 виданий Аудиторською Палатою України  26.06.2003 року Україна, 14000, 

м.Чернігів, вул.Мстиславська, буд. 9 

Директор ТОВ «РФС-Аудит»  І.В. Пчелінцева  Дата підпису:  11 лютого 2019 року  

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за 

рiк, що закiнчився 31.12.2018 року. 

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНА ПАК" (далi 

-Компанiя) на 31.12.2018, а також результати її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у 

власному капiталi за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також за подання iнформацiї про 

основнi принципи облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток у вiдповiдностi до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

" пiд час пiдготовки Компанiя вiдповiдає за: 

" належний вибiр облiкової полiтики; 

" подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує 

доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; 

" розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли дотримання вимог МСФЗ є 

недостатнiм для розумiння користувачами впливу конкретних операцiй, iнших подiй таумов на 

фiнансовий стан та фiнансовi результати Компанiї; 

" розкриття iнформацiї про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття i 

пояснення будь-яких iстотних вiдхилень вiд МСФЗ за наявностi таких у фiнансовiй звiтностi; 

" здiйснення оцiнки щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi у найближчлму майбутньому. 

Керiвництво також вiдповiдає за: 

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю у всiх пiдроздiлах Компанiї; 

" ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою 

точнiстю розкрити та пояснити операцiї Компанiї та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та 

яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Компанiї 

вимогам МСФЗ; 

" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України; 

" застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Компанiї; 

" запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень 

ця фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, який закiнчився 31.12.2018 року була затверджена 

керiвництвом перед оприлюдненням. 

XIX. 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 НКЦПФР або через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.04.2018 23.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

19.04.2018 23.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

 


