
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

В.о. Голови 

правлiння 
      

Болтян Оксана Iванiвна 

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

М.П. 
25.04.2019 

(дата) 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2019 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш2 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

14314311 

4. Місцезнаходження 

14001, м.Чернiгiв, вул.I.Мазепи 110 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0462) 67-20-34 (0462) 67-20-34 

6. Адреса електронної пошти 

chimtextilmash@gmail.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

https:// 

14314311.smida.gov.ua власного веб-

сайту 

26.04.2019р. 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента: 

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 
 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря 
 

8. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість 
 

10. 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 
 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

13. Інформація про заміну управителя 
 

14. Інформація про керуючого іпотекою 
 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 



19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

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

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

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

будівництва) 
 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності 
X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

1.Дiяльнiсть Товариства не пiдлягає лiцензуванню. 

2. Посада корпаративного секретаря на пiдприємствi вiдсутня. 

3. Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались. Викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не здiйснювався. 

4. Пiдприємство не випускало iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН, якi засвiдчують право 

власника на отримання доходу вiд iнвестування в операцiї з нерухомостю.  

5.Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався, конвертацiя цiнних паперiв не вiдбувалась. 

6.Пiдприємство не володiє iншими цiнними паперами, крiм акцiй простих iменних 100% яких 

належить РВФДМУ. 

7. Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину не приймалось нi рiшенням 

Загальних зборiв (в нашому випадку РВФДМУ) нi Наглядовою радою, по причинi того, що дiї 

посадових осiб, якi б призвели до виникнення змiн, або припинення цивiльних прав та обов'язкiв 

якi б складали 25 вiдсоткiв i бiльше активiв за данними останьої фiнансової звiтностi 

пiдприємством в ходi поточної господарської дiяльностi не проводились. 

8.Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається. 

9.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 прав передано iншiй особi не надається по причинi належностi 100% акцiй РВФДМУ. 

10. Фiнансовазвiтнiсть подається консолiдована.  

11. Промiжна фiнансова звiтнiсть пiдприємства не переверяється аудитором. 

12.Iнформацiя пр загальну кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також 

кiлькiсть голосуючих акцiй, право голосу за якими за результатами обмеження прав передано 

iншiй особi не надається тому, що у перiод до проведення перших Загальних зборiв, та набуття в 

процесi приватизацiї прав власностi на акцiї iншими акцiонерами Вищим органом Товариства є 

орган уповноважений здiйснювати управлiння корпоративними правами держави, а саме 

РВФДМУ по Чернiгiвськiй обл. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш2 

2. Дата проведення державної 

реєстрації 
12.04.2019 

3. Територія (область) Чернігівська  

4. Статутний капітал (грн) 994819.00 

5. Відсоток акцій у статутному 

капіталі, що належать державі 
100 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, що передано до 

статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

7. Середня кількість працівників 

(осіб) 
39 

8. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

28.99 Виробництво iнших машин i устаткування 

спецiального призначення,  

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi 

iнших природних i технiчних наук, 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

9. Органи управління підприємства 

1.Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. 2. 

Наглядова рада товариства. 3..Виконавчий орган 

Товариства - Правлiння Товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя. 

Треба вiдзначити, що згiдно Статуту Товариства, у перiод 

до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв та 

набуття в процесi приватизацiї прав власностi на акцiї 

Товариства iншими акцiонерами, Вищим органом 

Товариства є орган уповноважений здiйснювати управлiння 

корпоративними правами держави, а саме РВФДМУ по 

Чернiгiвськiй обл.,як єдиний акцiонер, який здiйснює 

управлiння Товариством шляхом прийняття рiшень 

(розпоряджень) з питань, що вiднесенi до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

10. Засновники 

Мiнiстерство машинобудування, вiйсково - промислового 

комплексу i конверсiїї України. Правонаступником є 

Мiнiстерство промислової полiтики України 01008Україна 

м.Київ Грушевського 12/2 00013942 

Фонд державного майна України 01133 Україна м.Київ 

Генерала Алмазова 18/9 00032945 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

ПАТ комерцiйний банк 

"ПРИВАТБАНК" Чернiгiвське РУ 



2) МФО банку 353586 

3) поточний рахунок 26008051405496 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній 

валюті 

ПАТ "Полiкомбанк" 

5) МФО банку 353100 

6) поточний рахунок 26000043242 
 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада В.о. голови правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Болтян Оксана Iванiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1982 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Перший заступник голови правлiння ПАТ "Хiмтекстильмаш" з 

15.09.2017 року. Наказом РВФДМУ №735 вiд 21.12.2017 року 

покладено обовязки голови правлiння ПАТ "Хiмтекстильмаш". 

Згiдноп.8.76.8 та 8.76.9 рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Хiмтекстильмаш" введено до складу Правлiння 15.09.2017 року 

строком на 3 роки.  

8. Опис 

ПАТ НВП "Бiльшовик " м.Київ; заступник директора з економiки та 

фiнансiв 2014 рiк. ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк" 

м.Київ на посадi старшого касира. З 15.09.2017 була прийнята першим 

заступником голови правлiння ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

Акцiями товариства не володiє. Судимостей за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

Винагород за звiтний перiод не виплачувалось. 

Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. 

1. Посада Заступник голови правлiння з технiчних та комерцiйних питань 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Шумний Юрiй Дмитрович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1953 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 48 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Начальник науково - конструкторського вiддiлу ПАТ 

"Хiмтекстильмаш» 

8. Опис 

Заступник голови правлiння з технiчних та комерцiйних питань 

Здiйснює керiвництво господарсько – фiнансовою дiяльнiстю 

пiдприємства у питаннях матерiально – технiчного постачання, збуту 

продукцiї, транспортного i адмiнiстративного обслуговування, 

забезпечуючи ефективне використання матерiальних i фiнансових 

ресурсiв, зниження їх витрат, прискорення термiнiв оборотностi 



оборотних коштiв; 

Органiзовує i котролює роботу пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв; 

Здiйснює аналiз та оцiнку фiнансових ризикiв i розробляє заходи з 

приведенням їх до мiнiмуму. 

Розробляє проекти господарських договорiв i комерцiйних контрактiв, 

подаючи їх керiвництву для узгодження; 

Проводить маркетинговi дослiдження на ринку товарiв i послуг, 

формує базу даних то-варiв i послуг, що цiкавлять пiдприємство. 

Здiйснює контроль за виконанням плану реалiзацiї продукцiї, 

матерiально - технiчного забезпечення пiдприємства;  

Бере участь у розробцi планiв маркетингових дослiджень; 

Бере участь у розробцi поточних та перспективних планiв з 

розширення господарської дiяльностi пiдприємства; 

Здiйснює контороль за виконанням зобов’язань за поставками 

продукцiї (номенклатурою, кiлькiстю, асортиментом, якiстю, 

термiнами, та iншими умовами поставки) 

Готовить та проводить тендери, тендерну документацiю залучаючи для 

цього необхiдних фахiвцiв пiдприємства. 

Винагороди за звiтний перiод не виплачувались. Судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

Акцiями товариства не володiє. 

Був обраний членом Правлыння 15.09.2017 року строком на 3 роки. 

1. Посада головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Шкапова Свiтлана Олексанрiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1953 

5. Освіта середньо- спецiальна 

6. Стаж роботи (років) 45 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

ПАТ "Хiмтекстильмаш" посада головного бухгалтера. 

8. Опис 

9) Опис 

Головний бухгалтер належить до професiйної групи 

"керiвники".Основною задачею головного бухгалтера є ведення 

бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних основ, 

встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 

звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi 

пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних. Головний 

бухгалтер органiзує контроль за вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй, визначає облiкову 

полiтику пiдприємства, вносить змiни до неї вiдповiдно зi змiнами в 

Законодавствi України. Здiйснює заходи по предсталенню повної, 

правдивої та усесторонньої iнформацiї про фiнансове становище, 

результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства. Головний 



бухгалтер бере участь в пiдготовцi i представленнi фiнансової та 

перiодичної звiтностi до органiв вищого рiвня, контролюючих органiв, 

згiдно з нормативними актами, затвердженими формами та 

iнструкцiями. 

Винагороди за звiтний перiод не виплачувались. Судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. По сумiсництву займає посаду 

головного бухгалтера на ДП "Хiмтекстильмаш-сервiс". 

Акцiями Товариства не володiє. 

1. Посада Провiдний економiст 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Шамара Ольга Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1960 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Провiдний економiст ПАТ "Хiмтекстильмаш". 

8. Опис 

Головними завданнями провiдного економiста є: 

Розрорбка та вдосконалення економiчних матодов управлiння 

дiяльнiстю пiдприємства. Провiдний економiст приймає участь у 

розробцi проектiв перспективних та дiючих планiв пiдприємства. 

Здiйснює постiйне економiчне супроводження фiнансово - 

господарської дiяльностi пiдприємства. 

Приймає участь у складаннi мiсячних, квартальних, рiчних та зведених 

звiтiв. 

Перевiряє сметнi розрахунки, календарнi плани, додатковi угоди з 

оформлення договорiв . 

Приймає безпосередню участь у розробцi договорiв на оренду 

виробничих примiщень, складає дод. угоди, калькуляцiї за договорами 

на оренду виробничих примiщень. Складає квартальнi та рiчнi звiти. 

Винагороди за звiтний перiод не виплачувались. Судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Голова наглядової ради (акцiонер) 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Титаренко Ольга Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1970 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 31 



7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Головний спецiалiст регiонального вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй 

обл. 

8. Опис 

Призначено Головою Наглядової ради Товариства вiдповiдно до закону 

України "Про акцiонернi товариства", ст.11 Закону України "Про 

управлiння обєктами державної власностi", враховуючи протокольне 

рiшення спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, 

Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України для 

затвердження персонального складу спостережних рад , Наказом №172 

вiд 22.02.2016 року затверджений новий склад Наглядової ради 

Товариства строком на 3 роки. 

Ольга Миколаївна займає посаду головного спецiалiста регiонального 

вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй обл. 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за 

звiтний перiод не виплачувались. 

Не є афiлiйованою особою Товариства. Змiн протягом звiтного перiоду 

не вiдбувалось. 

Новий склад Наглядової ради в зв'язку з закiнченням термiну 

повноважень, на дату складання звiту не призначено. 

Уперiод до проведення перших Загальних зборiв та набуття в процесi 

приватизацiї прав власностi на акцiї Товариства iншими акцiонерами, 

обрання персонального складу Наглядової ради здiйснюється без 

застосування кумулятивного голосування. РВФДМУ, як єдиний 

акцiонер, призначає своїх представникiв до складу Наглядової ради 

Товариства. 

12.12.2018 року затверджено новий Статут Товариства, згiдно вимогам 

якого та в вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi 

товариства" буде сформований новий склад Наглядової ради. 

1. Посада член наглядової ради (акцiонер) 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Йовенко Валерiй Iванович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1966 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 36 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Голова РВФДМУ по Чернiгiвський обл. 

8. Опис 

Призначено членом Наглядової ради Товариства вiдповiдно до закону 

України "Про акцiонернi товариства", ст.11 Закону України "Про 

управлiння обєктами державної власностi", враховуючи протокольне 

рiшення спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, 

Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України для 

затвердження персонального складу спостережних рад, Наказом №172 



вiд 22.02.2016 року затверджений новий склад Наглядової ради 

Товариства строком на 3 роки. 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за 

звiтний перiод не виплачувались. 

Не є афiлiйованою особою Товариства.  

Новий склад Наглядової ради в зв'язку з закiнченням термiну 

повноважень, на дату складання звiту не призначено. 

1. Посада член наглядової ради (представник акцiонера) 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Єрко Тарас Iванович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1970 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Начальник управлiння цiнних паперiв i iнвестицiй ПАТ "Полiкомбанк". 

8. Опис 

Призначено членом Наглядової ради Товариства вiдповiдно до закону 

України "Про акцiонернi товариства", ст.11 Закону України "Про 

управлiння обєктами державної власностi", враховуючи протокольне 

рiшення спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, 

Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України для 

затвердження персонального складу спостережних рад , Наказом №172 

вiд 22.02.2016 року затверджений новий склад Наглядової ради 

Товариства строком на 3 роки. 

Тарас Iванович займає посаду начальника управлiння цiнних паперiв i 

iнвестицiй ПАТ "Полiкомбанк". 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за 

звiтний перiод не виплачувались. 

Не є афiлiйованою особою Товариства. Змiн протягом звiтного перiоду 

не вiдбувалось. 

Новий склад Наглядової ради на дату складання звiту не призначено. 

1. Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Аношенко Юрiй Михайлович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1969 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 29 



7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Начальник вiддiлу промислового розвитку Управлiння промисловостi, 

транспорту i зв'язку Чернiгiвської обл. держ. адмiнiстрацiї. 

8. Опис 

Призначено членом Нагляової ради Товариства вiдповiдно до закону 

України "Про акцiонернi товариства", ст.11 Закону України "Про 

управлiння обєктами державної власностi", враховуючи протокольне 

рiшення спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, 

Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України для 

затвердження персонального складу спостережних рад, Наказом №172 

вiд 22.02.2016 року затверджений новий склад Наглядової ради 

Товариства строком на 3 роки. 

Юрiй Михайлович займає посаду начальника вiддiлу промислового 

розвитку Управлiння промисловостi транспорту i зв'язку Чернiгiвської 

обл. держ. адмiнiстрацiї. 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за 

звiтний перiод не виплачувались. 

Не є афiлiйованою особою Товариства. Змiн протягом звiтного перiоду 

не вiдбувалось 

Новий склад Наглядової ради в зв'язку з закiнченням термiну 

повноважень, на дату складання звiту не призначено. 

1. Посада Член Наглядової ради( представник акцiонера)  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Тарарака Наталiя Олексiївна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 37 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Провiдний iнженер ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

8. Опис 

Наталiя Олексiївна займає посаду помiчник керiвника ПАТ 

"Хiмтекстильмаш" 

Призначено членом Наглядової ради вiдповiдно до закону України 

"Про акцiонернi товариства", ст.11 Закону України "Про управлiння 

обєктами державної власностi", враховуючи протокольне рiшення 

спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства 

фiнансiв та Фонду державного майна України для затвердження 

персонального складу спостережних рад, Наказом №172 вiд 22.02.2016 

року затверджений новий склад Наглядової ради Товариства строком 

на 3 роки. 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди за 

звiтний перiод не виплачувались. Новий склад Наглядової ради в 

звязку з закiнченням термiну повноважень, на дату складання звiту не 

призначено. 



1. Посада голова ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Лобачов Юрiй Олександрович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1964 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй обл., начальник вiддiлу 

приватизацiї та корпоративного управлiння 

8. Опис 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Не є 

афiллiйованою особою Товариства. 

Винагороди за звiтний перiод не виплачувались. Змiн протягом 

звiтного перiоду не вiдбувалось. 

Новий склад ревiзiйної комiсiї на дату складання звiту не затверджено. 

У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв 

статутного капiталу Товариства, до складу Ревiзiйної комiсiї 

обовязково включається представник Фонду державного майна 

України. 

У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв та набуття 

в прцесi приватизацiї прав власностi н акцiї Товариства iншими 

акцiонерами, обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї 

здiйснюється без застосування кумулятивногоголосування.регiональне 

вiддiлення Фонду державного майна України, як єдиний акцiонер 

призначає своїх представникiв до складу Ревiзiйної комiсiї. 

1. Посада член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Молченко Наталiя Федорiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1974 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Заступник начальника вiддiлу контролю у галузi промисловостi, 

енергетики, транспорту та фiнансових послуг Управлiння Пiвнiчного 

офiсу Держаудитслужби в Чернiгiвськiй обл. 

8. Опис 

В вiдповiдностi до закону України " Про акцiонернi товариства" стю11, 

закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi", та за 

пропозицiєю Пiвнiчного офiсу Державної аудиторської служби в 



Чернiгiвськiй обл., Мольченко Н.Ф. було включено до складу 

ревiзiйної комiсiї, згiдно наказу РВФДМУ №51 вiд 24.01.2017 року 

строком на 3 роки. 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Не є 

афiллiйованою особою Товариства. 

Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. 

До реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50вiдсоткiв акцiй 

держави у статутному капiталi Товариства до складу Ревiзiйної комiсiї, 

крiм представникiв Фонду державного майна Ураїни, обирається 

представник Головного контрольно - ревiзiйного управлiння України 

або Державної податкової служби України. 

1. Посада член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Сiренко Олександр Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 37 

7. Найменування 

підприємства та 

попередня посада, яку 

займав 

Займає посаду начальника виробництва на ДП "Хiмтекстильмаш - 

сервiс". 

8. Опис 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Не є 

афiллiйованою особою Товариства. 

Винагороди за звiтний перiод не виплачувались. Змiн протягом 

звiтного перiоду не вiдбувалось. 

Новий склад ревiзiйної комiсiї на дату складання звiту не затверджено 



VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. 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 6308 X X 

у тому числі: 

кредити банку 04.05.2007 1425 20 04.05.2019 

кредити банку 19.12.2008 4557 29 19.12.2019 

кредити банку 02.12.2008 326 17.5 02.12.2019 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 

 
X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 

 
X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 
 

X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним 

випуском): 

X 
 

X X 

за векселями (усього) X 
 

X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 
 

X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 
 

X X 

Податкові зобов'язання X 10574 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 

 
X X 

Інші зобов'язання та 

забезпечення 
X 6266 X X 

Усього зобов'язань та 

забезпечень 
X 23148 X X 

Опис: 

На дату складання звiту заборгованiсть з банковськими установами за отриманими 

позиковими коштами складає 6308 т.грн. Крiм непогашеної частини кредитiв( 1315т.грн) 

сюди входить вiдсотки та штрафнi санкцiї за несвоєчасне погашення. 

Всi банкiвськi кредити є просрочнi i згiдно судових рiшень знаходяться на виконаннi в 

державнiй виконавчiй службi. 

В ф.1 цi забовязання за отриманими кредитами показанi в стр.1600 Пасиву балансу. 

В податковi забовязання входять : , єдиний соц. внесок, податок з доходiв фiзичних осiб, 

вiйсковий збiр, податок на додану вартiсть, податок на землю та iншi. 

В iншi зобов'язання включено: науковi пенсiї, заробiтна плата, , компенсацiя вiдпусток, 

торгова кредиторська заборгованiсть та iншi зобов'язання. 

Велику кредиторську заборгованiсть минулих рокiв пiдприємство не в змозi лiквiдувати 

в ходi своєї звичайної дiяльностi. Збитковiсть пiдприємства не забезпечує необхiдний 

прирiст власних фiнансових ресурсiв, тому його фiнансовий стан не може бути стiйким 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п Основні види продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тис. 

грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Запаснi частини для 

сiлькогосподарського 

обладнання 

3 11.4 3.7 11,4 11.4 3.7 

2 
Запаснi частини для 

рiзноманiтного обладнання 
22 11.8 3.8 22 11.8 3.8 

3 
Запаснi частини для 

масложирової промисловостi 
293 193.5 62.4 293 193.5 62.4 

4 
Ремонт рiзноманiтного 

обладнання 
4 85.7 27.6 4 85.7 27.6 

5 Рiзноманiтнi послуги 22 7.6 2.5 22 7.6 2.5 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та основнi матерiали 20.5 

2 Витрати на оплату працi 45.2 

3 
Вiдрахування вiд заробiтної 

плати 
14.1 

4 Господарськi потреби 1.7 

5 Витрати на електроенергiю 15.1 

6 Послуги спiввиконавцiв 3.4 



VII. 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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.09.2001 83/24/1/01 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA000192314 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.25 3979276 994819.00 100 

Опис 

На звiтну дату 100% акцiй пiдприємства належить державi в особi РВФДМУ , тому на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними 

паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, рiшень щодо випуску 

будь - яких цiнних паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було. 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 

1. Найменування 
Дочiрнє пiдприємство "Хiмтекстильмаш - сервiс" Публiчного 

акцiонерного товариства "Хiмтекстильмаш 

2. Організаційно-

правова форма 
Дочірнє підприємство  

3. Ідентифікаційний 

код юридичної особи 
38271092 

4. Місцезнаходження 14001;Україна, м.Чернiгiв,вул.I.Мазепи 110 

5. Опис 

Дочiрне пiдприємство "Хiмтекстильмаш - сервiс" Публiчного 

акцiонерного товариства "Хiмтекстильмаш",є пiдприємством створеним 

на власностi юридичної особи. Пiдприємство є самостiйним 

господарюючим субє'ктом, створеним з метою участi у формуваннi ринку 

товарiв та послуг, здiйснення дiяльностi за напрямками, що вiдповiдають 

цiлям та завданням пiдприємства. 

Майно Пiдприємства становлять основнi фонди, закрiпленi Засновником 

за Пiдприємством на правi повного господарського вiдання i вiдображенi 

в балансi Пiдприємства. Право власностi на закрiплене за Пiдприємством 

майно належить Засновниковi. 

Дочiрнє пiдприємство є пiдприємством, створеним на власностi 

Товариства як юридична особа, користується правами та виконує 

обов’язки, якi пов’язанi з його дiяльнiстю, має самостiйний баланс, 

розрахунковий, валютний та iншi рахунки, печатку з власним 

найменуванням. 



XV. Проміжний звіт керівництва 

1.Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента: 

Основними цiлями ПАТ "Хiмтексильмаш" на 2019 рiк є стабiльнiсть роботи з виходом у режим 

мобiльного управлiння виробничими потужностями та фiнансовими потоками, зменшення 

кредитирської заборгованостi. 

2. Iнформацiя про розвиток емiтента: 

ПАТ "Хiмтекстильмаш" має дуже високий рiвень ризику (1 ранг) (показник "Важiль чиста 

заборгованiсть" = -142 при цьому – збиткова дiяльнiсть та вiд'ємне значення показника EBITDA). 

Вiдповiдно до п.4 Методики оцiнювання фiскальних ризикiв, пов’язаних з дiяльнiстю суб’єктiв 

господарювання державного сектору економiки, у зв'язку зi збитковою дiяльнiстю ПАТ " 

Хiмтекстильмаш" для нього визначено вид ризику - "зменшення податкових та неподаткових 

надходжень, в тому числi дивiдендiв, нарахованих на акцiї, порiвняно iз запланованим обсягом.". 

При цьому вважаємо вартiсну оцiнку впливу (можливого впливу) фiскального ризику на бюджет 

мiзерною. Вартiсть активiв, суми доходу, розмiр фiнансового результату пiдприємства мiзернi, 

порiвняно з показниками, що можуть мати якийсь вплив на дохiдну та/або видаткову частину 

державного бюджету України та, тим бiльше, з розмiром ВВП. 

Довгострокових зобов’язань, зобов’язань в iноземнiй валютi, кредитiв, наданих з державного 

бюджету або залучених пiд державнi гарантiї ПАТ "Хiмтекстильмаш" не має. 

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємством не ведеться, квазiфiскальнi операцiї не 

здiйснюються. 

3.Iнформацiя про укладання деривативiв або укладання деривативiв або вчинення правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це вплiває на оцiнку його активiв, зобовязань, 

фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента. 

Прохiднi цiннi папери пiдприємством не випускались 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Пiдприємства не перевiряється аудитором. 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш2 
за ЄДРПОУ 14314311 

Територія 
 

за КОАТУУ 7410136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 72.19 

Середня кількість 

працівників 
38 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 14001, м.Чернiгiв, вул.I.Мазепи 110 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2019 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3611 3611 
 

 первісна вартість 1001 3611 3611 
 

 накопичена амортизація 1002 
   

Незавершені капітальні інвестиції 1005 
   

Основні засоби: 1010 2467 2431 
 

 первісна вартість 1011 12639 12639 
 

 знос 1012 10172 10208 
 

Інвестиційна нерухомість: 1015 
   

 первісна вартість 1016 
   

 знос 1017 
   

Довгострокові біологічні активи: 1020 
   

 первісна вартість 1021 
   



 накопичена амортизація 1022 
   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030    

інші фінансові інвестиції 1035 
   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 
   

Відстрочені податкові активи 1045 
   

Гудвіл 1050 
   

Гудвіл при консолідації 1055 
   

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 
   

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 

   

Інші необоротні активи 1090 
   

Усього за розділом I 1095 6078 6042 
 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 561 788 
 

Виробничі запаси 1101 
   

Незавершене виробництво 1102 
   

Готова продукція 1103 
   

Товари 1104 
   

Поточні біологічні активи 1110 
   

Депозити перестрахування 1115 
   

Векселі одержані 1120 
   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 415 503 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

152 

 

202  

 з бюджетом 1135 
   

 у тому числі з податку на прибуток 1136 
   

 з нарахованих доходів 1140 
   

 із внутрішніх розрахунків 1145 
   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1461 1403 
 

Поточні фінансові інвестиції 1160 
   

Гроші та їх еквіваленти 1165 77 44 
 

Готівка 1166 
   

Рахунки в банках 1167 
   

Витрати майбутніх періодів 1170 
   

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 
   

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181    

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 
   

 резервах незароблених премій 1183 
   



 інших страхових резервах 1184 
   

Інші оборотні активи 1190 
   

Усього за розділом II 1195 2666 2940 
 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 34 34 

 

Баланс 1300 8778 9016 
 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 995 995 
 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 
   

Капітал у дооцінках 1405 
   

Додатковий капітал 1410 6761 6761 
 

Емісійний дохід 1411 
   

Накопичені курсові різниці 1412 
   

Резервний капітал 1415 
   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -21633 -21888 
 

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435 
   

Неконтрольована частка 1490 
   

Усього за розділом I 1495 -13877 -14132 
 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 
   

Пенсійні зобов’язання 1505 
   

Довгострокові кредити банків 1510 
   

Інші довгострокові зобов’язання 1515 
   

Довгострокові забезпечення 1520 
   

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 
   

Цільове фінансування 1525 
   

Благодійна допомога 1526 
   

Страхові резерви, у тому числі: 1530 
   

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 
   

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 
   

 резерв незароблених премій 1533 
   

 інші страхові резерви 1534 
   

Інвестиційні контракти; 1535 
   

Призовий фонд 1540 
   



Резерв на виплату джек-поту 1545 
   

Усього за розділом II 1595 
   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 6308 6308 
 

Векселі видані 1605 
   

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 

   

 за товари, роботи, послуги 1615 941 1081 
 

 за розрахунками з бюджетом 1620 
   

 у тому числі з податку на прибуток 1621 
   

 за розрахунками зі страхування 1625 
   

 за розрахунками з оплати праці 1630 7480 7503 
 

 за одержаними авансами 1635 9 9 
 

 за розрахунками з учасниками 1640 
   

 із внутрішніх розрахунків 1645 
   

 за страховою діяльністю 1650 
   

Поточні забезпечення 1660 
   

Доходи майбутніх періодів 1665 
   

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 
   

Інші поточні зобов’язання 1690 7917 8247 
 

Усього за розділом IІІ 1695 22655 23148 
 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 
   

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 

   

Баланс 1900 8778 9016 
 

 

Примітки 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову 

звiтнiсть Компанiї та її дочiрнього пiдприємства, в якому 

Компанiя володiє 100,0% часткою участi. Дочiрнє 

пiдприємство повнiстю консолiдується з дати його 

створення Компанiєю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнього 

пiдприємства складена за той самий звiтний перiод, що i 

звiтнiсть Компанiї, на основi послiдовного застосування 

облiкової полiтики 

Збiльшення первiсної вартостi ОЗ вiдбулось за рахунок 

ремонтних робiт 

Зменшення активiв пiдприємства вiдбулось за рахунок 

зменшення запасiв, якi реалiзованi ДВС. 

стр. 1200 - це активи, якi описанi ДВС, але ще не 

реалiзованi. 

Станом на 01.04.2019 року на балансi ПАТ 

«Хiмтекстильмаш» облiковується заборгованiсть по 

розрахунках з банкiвськими установами за отриманими 

позиковими коштами на загальну суму 6308 тис. грн. Всi 



банкiвськi кредити є простроченими i згiдно судових 

рiшень знаходяться на виконаннi в державнiй виконавчiй 

службi. 

Керівник Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш2 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 1 квартал 2019 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 311 937 

Чисті зароблені страхові премії 2010 
  

Премії підписані, валова сума 2011 
  

Премії, передані у перестрахування 2012 
  

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 
  

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 292 865 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 
  

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

19 

 

72 

 збиток 2095 
  

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 

  

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 
  

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 
  

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 
  

Інші операційні доходи 2120 1425 1329 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 

  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 

  

Адміністративні витрати 2130 ( 833 ) ( 720 ) 

Витрати на збут 2150 ( ) ( ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 866 ) ( 1608 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( ) ( ) 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 
  

 збиток 2195 ( 255 ) ( 927 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 
  

Інші фінансові доходи 2220 
  

Інші доходи 2240 
 

69 

Дохід від благодійної допомоги 2241 
  

Фінансові витрати 2250 ( ) ( ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 

Інші витрати 2270 ( ) ( ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 
  

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290   

 збиток 2295 ( 255 ) ( 858 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
  

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 

  

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350   

 збиток 2355 ( ) ( ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 
  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 
  

Накопичені курсові різниці 2410 
  

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 

  

Інший сукупний дохід 2445 
  

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 
  

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 

  

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 
  

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -255 -858 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470   

 неконтрольованій частці 2475 
  

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480   

неконтрольованій частці 2485 
  

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1079 2164 

Витрати на оплату праці 2505 522 617 

Відрахування на соціальні заходи 2510 154 164 

Амортизація 2515 26 38 

Інші операційні витрати 2520 210 210 

Разом 2550 1991 3193 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3979276 3979276 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3979276 3979276 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.06 -0.22 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.06 -0.22 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Дохiд визнається одночасно iз виникненням права на його 

одержання, вiдбувається пiсля 

вiдвантаження продукцiї i переходу до покупця прав 

власностi i ризикiв вiд псування i витрат 

продукцiї. 

Виручка вiдображена за вирахуванням податку на додану 

вартiсть. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з витрат, 

що безпосередньо пов’язанi з 

виробництвом реалiзованої продукцiї та надання послуг. 

компенсацiя комунальних витрат орендаторiв -865т.г 

штрафи 1т.г 

Фiнансовий стан пiдприємства не стабiльний, про що 

свiдчать кризовi показники лiквiдностi та фiнансової 

стiйкостi. Велику кредиторську заборгованiсть минулих 

рокiв пiдприємство не в змозi лiквiдувати в ходi своєї 

звичайної дiяльностi. Збитковiсть пiдприємства не 

забезпечує необхiдний прирiст власних фiнансових 

ресурсiв, тому його фiнансовий стан не може бути 

стiйким. 

Керівник О.I. Болтян 

Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш2 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 1 квартал 2019 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000   

Повернення податків і зборів 3005 
  

у тому числі податку на додану вартість 3006 
  

Цільового фінансування 3010 
  

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 
  

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 
  

Надходження від повернення авансів 3020 
  

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 

  

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 
  

Надходження від операційної оренди 3040 
  

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 
  

Надходження від страхових премій 3050 
  

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 
  

Інші надходження 3095 
  

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( ) ( ) 

Праці 3105 ( ) ( ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( ) ( ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( ) ( ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( ) ( ) 

Інші витрачання 3190 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 
  

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

  

необоротних активів 3205 
  

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 

  

дивідендів 3220 
  

Надходження від деривативів 3225 
  

Надходження від погашення позик 3230 
  

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 

  

Інші надходження 3250 
  

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( ) ( ) 

необоротних активів 3260 ( ) ( ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 
  

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

  

Отримання позик 3305 
  

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 

  

Інші надходження 3340 
  

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( ) ( ) 

Погашення позик 3350 
  

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( ) ( ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( ) ( ) 



Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 
  

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 
  

Залишок коштів на початок року 3405 
  

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 
  

Залишок коштів на кінець року 3415 
  

 

Примітки 
Згiдно чинного Законодавства, пiдприємства подають звiт 

про рух грошових коштiв в звiтностi за рiк. 

Керівник Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш2 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 1 квартал 2019 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 

    

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 

 
X 

 
X 

 збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 

    

 збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 

    

 збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 
    

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 

    

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 

    

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 

    

Фінансові витрати 3540 X 
 

X 
 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 

    

Збільшення (зменшення) запасів 3551 
    

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 

    

Збільшення (зменшення) 3553 
    



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 
    

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 

    

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 

    

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 

    

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 

    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості: 

 за товари, роботи, послуги 

 

3561     

 за розрахунками з бюджетом 3562 
    

 за розрахунками зі страхування 3563 
    

 за розрахунками з оплати праці 3564 
    

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 

    

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 

    

Сплачений податок на прибуток 3580 X 
 

X 
 

Сплачені відсотки 3585 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 

    

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

 фінансових інвестицій 

 

3200  

 

X  

 

X 

 необоротних активів 3205 
 

X 
 

X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215  

 

X  

 

X 

 дивідендів 3220 
 

X 
 

X 

Надходження від деривативів 3225 
 

X 
 

X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 

 
X 

 
X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3250 
 

X 
 

X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X  

 

X 

 

( ) 

 необоротних активів 3260 X 
 

X 
 

Виплати за деривативами 3270 X 
 

X 
 

Витрачання на надання позик 3275 X 
 

X 
 



Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 

    

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300  

 

X  

 

X 

Отримання позик 3305 
 

X 
 

X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 

 
X 

 
X 

Інші надходження 3340 
 

X 
 

X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X  

 

X  

Погашення позик 3350 X 
 

X 
 

Сплату дивідендів 3355 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 

 
X 

 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 
 

X 
 

Інші платежі 3390 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 

    

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 

    

Залишок коштів на початок року 3405 
 

X 
 

X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 

    

Залишок коштів на кінець року 3415 
    

 

Примітки 
Згiдно чинного Законодавства, пiдприємства подають звiт 

про рух грошових коштiв в звiтностi за рiк. 

Керівник Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 04 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш2 за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 1 квартал 2019 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 

початок року 
4000 

          

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 
          

Виправлення 

помилок 
4010 

          

Інші зміни 4090 
          

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 
          

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 
          

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 
          



Дооцінка (уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 
          

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 
          

Накопичені курсові 

різниці 
4113 

          

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 
          

Інший сукупний 

дохід 
4116 

          

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 
          

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 
          

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 

          

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 
          

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 
          

Сума чистого 

прибутку на 
4225 

          



матеріальне 

заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 
          

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 
          

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 
          

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 
          

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 
          

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 

          

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

4280 
          

Інші зміни в капіталі 4290 
          

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

частки в дочірньому 

підприємстві 

4291 
          

Разом змін у 

капіталі 
4295 

          

Залишок на кінець 

року 
4300 

          

 

Примітки 

Звiт про власний капiтал за III квартал не складався згiдно з чинним законодавством, 

а подається в складi рiчної звiтностi пiдприємства. 

 



Керівник Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примітки відсутні. 


