
 

Звіт про управління ТОВ «ТАТРАФАН» 

за 2019 рік 
1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства 

 
Назва підприємства: ТОВ «ТАТРАФАН» 
 
ЄДРПОУ: 21739072 
 
Адреса здійснення діяльності підприємства: м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А 
 
Дата заснування підприємства: 12.03.1996 
 
Вид діяльності: 18.12 Друкування іншої продукції  
 
Продукція, послуги: 
• гнучка упаковка з друком; 
• ламінована упаковка;  
• мішки; 
• пакувальні плівки для пакування харчових продуктів та тютюнових 
виробів.  
 
Ми пропонуємо оптимальний асортимент плівок для пакування тютюнових 
виробів. Наші плівки  забезпечують міцність упаковки, відмінний зовнішній 
вигляд продукту і відповідні бар’єрні властивості, які забезпечують захист і 
зносостійкість. 
 
Наш асортимент плівок для тютюнової промисловості включає в себе 
стандартні плівки, термозбіжні плівки, плівки з посиленою термозбіжністю, 
плівки з низьким рівнем температури зварювання (заміна для плівки з 
акриловим покриттям) для «голого» блоку  і плівки для друку. 
 
Ми пропонуємо плівку для широкого спектру застосування у тютюновій 
промисловості. Ми постачаємо плівки для упаковки «м’яких» та «твердих » 
пачок цигарок, блоків та «голих» блоків а також пакування для промоцій у 
плівці з друком. 
 
Ми пропонуємо оптимальний асортимент прозорих та металізованих плівок для 
виробників гнучкої упаковки. 
 



Гнучка упаковка (флексодрук, ламінація, мішки) - це перший досвід, який 
клієнт отримує з придбаним продуктом. Наша компанія має велику 
зацікавленість у тому, щоб зробити його гарним досвідом. Ми також 
намагаємося зробити це як виробники упаковки. Велика увага приділяється 
індивідуальній упаковці. Наше продуктове портфоліо орієнтоване на останні 
тенденції в упаковці для харчових та непродовольчих товарів. Для наших 
клієнтів ми виробляємо упаковку, яка є, з одного боку, достатньо міцною, а з 
іншого - максимальною, тобто, мінімально можлива товщина. Завдяки 
зростаючій швидкості пакувальних машин і зусиллям з мінімізації 
енергетичних витрат на упаковку, ми також виробляємо плівки з низькими 
температурами зварювання.  
 
Ми виробляємо упаковку для цих сегментів: 
- Упаковка для продуктів харчування:  
 Шоколадні вироби; 
 кондитерські вироби; 
 Хлібобулочні вироби; 
 Чіпси, горіхи; 
 Заморожені продукти; 
 Молоко та м'ясні продукти; 
 Рис, макаронні вироби; 
 Верхні напої. 
- Упаковка непродовольча: 
 Засоби гігієни; 
 Тютюнові вироби; 
 ґрунти. 
   
Продукція ТОВ «ТАТРАФАН» реалізується в Україні та експортується в 
Словаччину, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан, Грузія. 
 
                                          ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА 
 
Нашою метою є виробництво високоякісної продукції та надання 
високоякісних послуг завдяки постійному вдосконаленню наших процесів з 
урахуванням впливу на навколишнє середовище, здоров'я та безпеку наших 
співробітників та дотримання основних гігієнічних умов виробничого 
середовища для забезпечення безпеки наших продуктів.  
 
Гарантом виробництва високоякісної продукції та надання високоякісних 
послуг є впроваджена, діюча та сертифікована  система управління якістю ISO 
9001:2015. 
 



У тісній співпраці з нашими партнерами ми хочемо втілити бачення компанії, 
яка прагне підвищити рівень задоволеності клієнтів та розширити знання 
організації.  
 
Інтереси наших ділових партнерів є нашими інтересами. Тому ми виступаємо 
категорично проти підробки брендів наших партнерів, і ми співпрацюємо 
тільки з компаніями, які на законних підставах виготовляють тютюнові вироби. 
Ми не надаємо нашу продукцію або технічну підтримку будь-якої компанії, яка 
є підозрювана в підробці або незаконному виробництві. 
 
В галузі пакувальних плівок для харчової промисловості, нашим головним 
пріоритетом є гарантія, що наші плівки  не чинять негативного впливу на 
запакований  продукт  харчування і не становлять жодного ризику для 
кінцевого споживача. Цей пріоритет забезпечується сертифікованою системою 
управління безпечністю продукту відповідно до ISO 22000: 2005. 
 
Інвестуючи в навчання та розвиваючи професійні можливості наших 
співробітників у всіх сферах управління, ми створюємо умови для спільної 
роботи з акцентом на взаємодію, лояльність, етичну та екологічну поведінку. 
Компанія бере на себе зобов'язання виділити необхідні ресурси і очікує 
активної участі персоналу в їх ефективному використанні. 
 
Взаємна повага, розуміння, розширення повноважень та обізнаність серед 
працівників спрямовані на те, щоб допомогти суспільству стати більш 
стабільним, ефективним, розвинутим .  
 
Безпека і здоров’я наших співробітників є найвищим пріоритетом при 
виконанні завдань нашої компанії, з максимальним акцентом на профілактику 
та моніторинг робочого середовища. 
 
Нашою метою є створення та стабілізація процесів відповідно до вимог та 
зобов'язань законодавства з метою мінімізації негативних впливів на 
навколишнє середовище. Підтвердженням цього є сертифікація по 
міжнародному стандарту ISO 14001:2015 Система екологічного управління. 
 
Політика компанії є доступна всім працівникам, які зобов'язуються слідувати її 
дотриманню та реалізації на всіх рівнях управління.  
 
Політика компанії є складовою частиною стратегічних цілей компанії, 
відповідність вимогам і зобов'язанням надає нам відповідальність перед 
громадськістю, державними органами та всіма нашими партнерами. 
  



Організаційна структура підприємства 
 

 
  



2. Результати діяльності 
 

Результати діяльності згідно звіту про фінансові результати підприємства 
за 2019 рік. 

 



 
  



Результати компанії висвітлено також в Звіті про виконання цілей за 2019 
рік. 

 
Tatrafan Lutsk main objectives fulfillment 

            

  2018 2019 January - 
December 2019/2018 

fact plan fact fact/plan  
1. Production          
   BOPP, t 4 431 4 800 4 568 95,2% 103% 
   Metalisation, t   600 315 52,5%   
   Flexible  (mil.m)   104,0 78,4 75,4%   
           
2. Resin usage efficiency, %:           

a. tobacco film 72% 75% 82,0% 109,4% 114% 
b. packaging film 92% 100% 100% 100,0% 108% 

            
3. Equipment usage efficiency:           

   Brückner line 84,5 87,0 88,1 101,2% 104% 
            
4. Claimed film quantities, 
comparing to the sold film 
quantities% 

          

a. for tobacco wrapping 
film production  0,069 0,2 0,0 fulfilled   

b. for packaging film 
production  0,439 0,3 0,2 fulfilled   

c. metalisation film   0,8 2,2 not 
fulfilled   

d. flexible film   0,8 0,8 not 
fulfilled   

            
5. Working safety indexes           

a. IFR - max  54,4 12,0 15,0 not 
fulfilled   

b. percentage of absence 
of working hours fund inckluding 
overtimes % 

4 4 4,2 not 
fulfilled   

            
6. Delivery accuracy, %           

TF products 99,3 96,0 97,1 fulfilled   
            
7. 1  EBITDA   thd. Eur. 914 1 405 -409     

   BOPP 914 805 166     
   Metalisation   100 -92     
  Flexible   500 -484     



3. Ліквідність та зобов’язання 
 
Ліквідність та зобов’язання висвітлені у балансі підприємства станом на 
31.12.19. 

 



 
 
  



4. Екологічні аспекти (Політика товариства щодо охорони 
навколишнього середовища). 
      
В процесі виготовлення продукції, ми контролюємо вплив наших процесів на 
навколишнє середовище, щоб запобігти його забрудненню. Здійснюємо 
інструментальний контроль за станом викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. Слідкуємо за динамікою утворення відходів. Проводимо 
озеленення території. 
 
Аналіз екологічних ризиків дає нам можливість превентивно запобігати 
забрудненню навколишнього середовища. Масштаб екологічного впливу нашої 
діяльності розповсюджується на ареал міста Луцька та контролюється. 
Враховуються інтереси зацікавлених сторін. 
 
Ми зобов’язуємось постійно вдосконалювати систему екологічного 
моніторингу та покращувати екологічні показники. 
 
Ми постійно навчаємо наш персонал з метою досягнення цілей щодо  якості, 
промислової безпеки та охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища. 
 
Ми проводимо ознайомлення працівників із системою екологічного 
менеджменту, впливом виробничих процесів на довкілля, необхідністю 
раціонального використання природних ресурсів та правильного поводження з 
відходами. 
 
Ми беремо на себе зобов'язання діяти у відповідності з усіма законами, 
правилами та етичними принципами. 
 
Ми постійно слідкуємо за змінами у екологічному законодавстві та діємо 
виключно в його рамках. Зобов’язуємось дотримуватись всіх обов’язкових 
вимог. 
 
Компанія бере на себе зобов'язання виділити необхідні ресурси і очікує 
активної участі персоналу в їх ефективному використанні. 
 
Ми забезпечуємо персонал відповідними матеріальними засобами щодо 
правильного поводження з відходами (контейнерами та планами розміщення). 
 
Ми проводимо лабораторний контроль концентрації шкідливих речовин в 
робочих зонах та під час викидів в атмосферне повітря. 
 
Нашою метою є створення та стабілізація процесів відповідно до вимог та 
зобов'язань законодавства з метою мінімізації негативних впливів на 
навколишнє середовище через: 



• скорочення кількість відходів за умов дотримання принципів управління 
відходами; 
• переробка технологічних відходів з власних продуктів виробництва; 
• економічне використання природних ресурсів; 
• поводження з небезпечними речовинами  з метою мінімізації впливу на 
безпеку, здоров'я та навколишнє середовище; 
• прозора співпраця з партнерами, зокрема з відповідними органами 
державної влади. 
 
5. Соціальні аспекти та кадрова політика 
 
Керівництво компанії проводить відповідальну соціальну та кадрову політику. 
На підприємстві заключено колективний договір між представниками 
адміністрації та представниками трудового колективу. У колективному 
договорі визначено соціальні гарантії для працівників. Щоб запобігти 
плинності кадрів на підприємстві постійно підвищується заробітна плата,  
проводяться заходи для сприяння задоволення працівниками своїм робочим 
місцем.  
 
Протягом 2019 року на підприємстві працювало 194 працівників , з яких 5 
жінок працювало на керівних посадах. Адміністрація підприємства постійно 
турбується про кар'єрний та професійний ріст персоналу, його навчання та 
підвищення кваліфікації. 
 
Компанія проводить щорічно анкетування персоналу щодо задоволеності 
різними аспектами робочого середовища: заробітною платою, навантаженням, 
відношенням керівництва, комунікацією, рівнем безпеки праці, екологічної 
безпеки. Компанія прислухається до пропозицій працівників щодо покращення 
співпраці.  
 
Регулярно проводяться навчання персоналу щодо безпеки праці, екологічної 
безпеки, професійного розвитку. На підприємстві розроблено етичний кодекс, 
де визначено стандарти прав людини, підтримується спрямування на позитивне 
робоче середовище, описано ставлення до хабарництва та корупції, відношення 
до вирішення конфліктів інтересів та використання власності компанії.  
 
Згідно до «Положення про оплату праці» та «Положення про преміювання» при 
укладанні трудових угод адміністрація дотримується всіх встановлених норм та  
законів – проводиться індексація заробітної плати  та атестація робочих місць у 
зв’язку з шкідливими умовами праці. 
 
У відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» на підприємстві 
створена система управління охороною праці, яка забезпечує здорові та 
безпечні умови праці , проводиться аналіз виробничого травматизму та 



превентивні міри для уникнення ушкодження здоров’я , надаються пільги та 
компенсації. 

 
6. Ризики 

 
Компанія має розроблену методику оцінки ризиків, яка постійно 
вдосконалюється. Ризики класифікуємо як екологічні, ризики професійної 
безпеки та здоров’я, фінансові ризики. 
 
Управління ризиком – процес, спрямований на попередження походження 
ризику, зменшення його величини на прийнятний рівень.  
 
Невідворотна небезпека – така небезпека, яку неможливо, навіть з 
використанням сучасних наукових та технічних засобів,  вилучити, або 
обмежити.    
 
Основними причинами запровадження управління ризиків   є: 
- забезпечення безпеки здоров’я та життя працівників; 
- охорона цінностей власників управлінням ризиками; 
- зниження витрат та збільшення прибутку; 
- виконання законодавчих та системних вимог. 
 
7. Дослідження та інновації 
 
Дослідження та інновації обумовлюються потребами ринку та конкурентним 
середовищем. У співпраці зі словацькими колегами відбувається розробка 
нових продуктів, здійснюється фінансування, проводиться тестування та 
впровадження у виробництво за умови задоволення потреб споживачів, а також 
отримання прибутку від впровадження нових видів продуктів. При цьому 
аналізуються екологічні аспекти та аспекти безпечності робочого середовища.  
 
8. Фінансові інвестиції 
 
Інвестиційна діяльність підприємства направлена в першу чергу на підвищення 
потужності виробництва та покращення якості існуючої продукції, а також для 
створення безпечних умов праці та зменшення ризиків.   
 
9. Перспективи розвитку 
 
Зважаючи на значні інвестиції здійснені в 2017-2018 рр. в розмірі 8 млн EUR в 
обладнання та робочий капітал компанія щомісячно нарощує об’єм 
виробництва та планує досягнути в 2019 році показника 2,6 тис. тон. гнучкої 
упаковки. 
  



10.Фінансовий огляд  
 
Результати діяльності 
 
Загалом 2019 рік був успішним для Компанії. За його підсумками було 
отримано валовий прибуток у розмірі 27,73 млн. грн. (на 30% більше ніж за 
2018 рік) – незважаючи на зменшення доходу від реалізації на 35,36 млн. грн. 
або на 10% в порівнянні з 2018 роком. 
 
Компанією було отримано збиток за результатами діяльності 2019 року в 
розмірі 75 тис. грн, позитивним є тенденція до зменшення від'ємного значення, 
зокрема  спостерігається зростання даного показника порівняно з 2018 роком. 
 
Слід зазначити, що протягом 2017-2019 років Компанія демонструвала 
задовільні показники валової рентабельності, досягнувши за підсумками 2019 
року значення 4,63%, що на 67,84% більше за даний показник у 2018 році. 
 

 
Рис. 10.1. Аналіз валового прибутку Компанії 

 

Аналіз звіту про фінансові результати 

Стаття 
2017 2018 2019 2018-2019 

 1 2 3 4 5  
Рентабельність валового прибутку 10,54% 3,28% 4,63% 41,25%  

Рентабельність чистого прибутку -1,87% -3,37% -0,01% -99,65  

 
Зменшення від'ємного значення чистого прибутку Компанії на 99,57 % 
пояснюється наступними зростанням: інших операційних доходів на 
25,85 млн. грн. інших фінансових доходів на 0,129 млн. грн. або на 5,7% та 
інших доходів на 1,82 млн. грн. порівняно з попереднім роком. 
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Рис. 10.2. Аналіз операційних доходів 

Отримання збитку за результатами 2019 року в розмірі 75 тис. грн. пояснюється 
наступними ключовими факторами: 

• зростанням адміністративних витрат на 1,31 млн. грн. або на 3,66%,  
витрат на збут на 5,3 млн. грн. або на 58,49% та інших операційних витрат на 
6,94 млн. грн. в порівнянні з 2018 роком (рис.10.3). 

 
 

Рис. 10.3. Аналіз операційний витрат 

 

Ліквідність та зобов'язання 

В структурі активів Компанії на 31.12.2019 (Рис.10.4) загальна сума 
дебіторської заборгованості становила 35% (158,4 млн. грн.). 

Необоротні активи станом на кінець 2019 року займають 36% у структурі 
активів, їх загальна сума зменшилася на 29,9 млн. грн. – вплив переоцінки 
основних засобів.  
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Загальна сума запасів на кінець 2019 року становила 116,2 млн. грн. (25% 
активів Компанії), основну частину яких займають виробничі запаси та готова 
продукція. 

 

 
 

Рис. 10.4 Аналіз структури активів Компанії 

 

В структурі пасивів Компанії найбільшу частку на кінець 2019 року займає 
торговельна кредиторська заборгованість – 48%, а також інші поточні 
зобов'язання Компанії – 41%. Поточні зобов'язання перевищують поточні 
активи на 117 343 тис. грн. станом на 31.12.2019 року та 131 050 станом на 
31.12.2018 року. Компанія вважає, що негативного впливу на продовження 
діяльності цей вплив не матиме, оскільки основна заборгованість є 
заборгованістю перед пов'язаними сторонами, яка за необхідності може бути 
реструкторизована. 
 
Власний капітал Компанії займає 8% пасиву Компанії, та порівняно з минулим 
роком зменшився на 11,9 млн. грн., зокрема за рахунок зменшення капіталу в 
дооцінках на 19,7 млн. грн. 
 
Довгострокові зобов'язання Компанії представлені відстроченими податковими 
зобов'язаннями. 
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Рис. 10.5 Аналіз структури пасивів Компанії 
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