
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

В.о.Голови 

правлiння 
      

Болтян О.I. 

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

М.П. 
17.04.2019 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14314311 

4. Місцезнаходження 

Чернігівська , Чернiгiвський, 14001, м.Чернiгiв, I.Мазепи 110 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0462)067-20-34 (0462)067-20-34 

6. Електронна поштова адреса 

chimtextilmash@gmail.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
 

(дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

 

  

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

https:// 

14314311.smida.gov.ua 

в мережі 

Інтернет 26.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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 
 

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

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

правочинів  

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

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

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

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

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

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

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

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

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

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

обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

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

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

будівництва) 

X 

34. Примітки 

1.Iнформацiя про одержанi лiцензiї Товариством не надається тому, що дiяльнiсть Товариства 

не пiдлягає лiцензуванню. 

2. Посада корпоративного секретаря на Товариствi вiдсутня. 

3. За звiтний перiод договори мiж Товариством та рейтинговими агенствами не укладались. 

4. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не 

надається тому, що 100% акцiй Товариства належить державi в особi РВФДМУ. 

5.Iнформацiя про Загальнi збори акцiонерiв Товариством не надається тому, що у перiод до 

проведення перших Загальних зборiв, 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, як єдиний 

 



акцiонер. 

6.Протягом 2018 року Товариство не оголошувало про виплату девiдендiв. Забов'язань по 

ранiше нарахованих девiдендах на початок та кiнець 2018 року Товариство не має. 

7. Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

8.Товариство не здiйснювало викуп та продаж власних акцiй. 

9.Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть, не надається по причинi вiдсутностi таких правочинiв. 

10.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що 

Товариство не випускало борговi цiннi папери. 

11.На протязi 2018 року Товариство не оприлюднивало особливу iнформацiю та iнформацiю 

про iпотечнi цiннi папери з причинi вiдсутностi подiй, яки б привели до обов'язкового 

розкриття iнформацiї згiдно вимогами "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами ЦП" 

затвердженого НКЦПФР. 

12. Товариство не випускало епотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН, не проводило операцiй з 

нерухомiстю. 

13. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,виконання 

зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта (частини обєкта) житлового 

будiвництва) Товариством не надається.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" 

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

АОО №103430 

3. Дата проведення державної реєстрації 

30.12.1994 

4. Територія (область) 

Чернігівська  

5. Статутний капітал (грн) 

994819.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

100 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

40 

9. 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 

10. 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. 

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 



у іноземній валюті 

ПАТ "Полiкомбанк" 

5) МФО банку 

353100 

6) поточний рахунок 

26000043242 



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Дочiрнє пiдприємство "Хiмтекстильмаш - сервiс" Публiчного акцiонерного товариства 

"Хiмтекстильмаш 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

38271092 

4) місцезнаходження 

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

5) опис 

Дочiрне пiдприємство "Хiмтекстильмаш - сервiс" Публiчного акцiонерного товариства 

"Хiмтекстильмаш", 

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. 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Мiнiстерство машинобудування, 

вiйсково - промислового комплексу i 

конверсiїї України. Правонас 

тупником є Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

00013942 
01008Україна м.Київ 

Грушевського 12/2 
0 

Фонд державного майна України  00032945 

01133Україна м.Київ 

Генерала Алмазова 

18/9 

100 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.09.2017 3 роки 

9) 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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

15.09.2017 3 роки 

9) 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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



15.09.2017 3 

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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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

15.09.2017 3 роки 

9) Опис 

Головними завданнями провiдного економiста є: 

Розрорбка та вдосконалення економiчних методiв 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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

22.02.2016 3 роки 

9) Опис 

Призначено 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 по Чернiгiвськiй обл., як 

єдиний акцiонер, призначає своїх представникiв до складу Наглядової ради Товариства. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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

22.02.2016 3 роки 

9) Опис 

Призначено 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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



22.02.2016 3 роки 

9) Опис 

Призначено 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

30 

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

Начальник вiддiлу промислового Управлiння промисловостi транспорту i зв'язку Чернiгiвської 

обл. держ. адмiнiстрацiї. 

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

18.02.2016 3 роки 

9) Опис 

Призначено 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 заступника начальника 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. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

38 

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

Провiдний iнженер ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

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

18.02.2016 3 роки 

9) Опис 

Наталiя Олексiївна займає посаду помiчника керiвника ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

Призначено 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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

24.01.2017 3 роки 

9) Опис 

Лобачов Юрiй Олександрович займає посаду начальника вiддiлу приватизацiї та копоративного 

управлiння РВФДМУ. 

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 процесi приватизацiї 

прав власностi на акцiї Товариства iншими акцiонерами, обрання персонального складу Ревiзiйної 

комiсiї здiйснюється без застосування кумулятивногоголосування.Регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України по Чернiгiвськiй обл., як єдиний акцiонер призначає своїх 

представникiв до складу Ревiзiйної комiсiї. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член ревiзiйної комiсiї 

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

Мольченко 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** 

Начальник вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг 

Управлiння Пiвнiчного офiсу Держаудитслужби в Чернiгiвськiй обл. 

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

24.01.2017 3 роки 

9) 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 по Чернiгiвськiй обл. №51 вiд 24.01.2017 року. 

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 50 вiдсоткiв 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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" ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

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

24.01.2017 3 роки 

9) 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. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в.о. голови правлiння Болтян Оксана Iванiвна 
 

0 0 0 0 0 0 

Заступник голови 

правлiння з технiчних 

та комерцiйних 

питань 

Шумний Юрiй Дмитрович 
 

0 0 0 0 0 0 

головний бухгалтер 
Шкапова Свiтлана 

Олексанрiвна  
0 0 0 0 0 0 

Провiдний економiст 
Шамара Ольга 

Володимирiвна  
0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Титаренко Ольга 

Миколаївна  
0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Йовенко Валерiй Iванович 
 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Єрко Тарас Iванович 
 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
Аношенко Юрiй 

Михайлович  
0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Тарарака Наталiя Олексiївна 
 

0 0 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Лобачов Юрiй 

Олександрович  
0 0 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Мольченко Наталiя 

Федорiвна  
0 0 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Сiренко Олександр 

Миколайович  
0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченковський м.Київ Тропiнiна 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 591-04-04 

Вид діяльності 

ПАТ «НДУ» має статус Центрального депозитарiю i забезпечує 

формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних 

паперiв. 

Опис 
Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 23697280 

Місцезнаходження 03087 Україна м. Київ Соломiнський м.Київ Єреванська 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
263236 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (044) 594-11-62 

Факс (044) 294-19-96 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Опис 

22.01.2019 року договiр розiрвано (як з емiтентом) в звязку з 

укладанням договорiв про обслуговування рахунку з кожним 

власником акцiй (РВФДМУ), рахунки яким були вiдкритi на пiдставi 

вищезазноченого договору. 

Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
ТОВ "Аудиторсько - консалтингова компанiя "НIЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 38054314 

Місцезнаходження 14037 Україна Чернігівська Чернiгiвський м.Чернiгiв Козацька 14 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
4511 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (0462) 93-52-95 

Факс (0462) 93-52-95 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис 
Пiдприємство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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. 

  



XI. Опис бізнесу 

Пртягом звiтного перiоду злиття, подiлу, приєднання, перетворення видiлу у ПАТ 

"Хiмтекстильмаш" не вiдбувалось. 

  

ПАТ "Хiмтекстильмаш" є публiчним акцiонерним товариством в якому 100% акцiй належить 

державi в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй обл. 

До структури ПАТ «Хiмтекстильмаш» входить структурний пiдроздiл - Дослiдний завод 

Публiчного акцiонерного товариства «Хiмтекстильмаш» без статусу юридичної особи та не має 

вiдокремленого балансу. 

Крiм того, у вiдповiдностi до наказу Фонду державного майна України вiд 15.06.2012 № 2966 

створено Дочiрнє пiдприємство «Хiмтекстильмаш-сервiс» ПАТ «Хiмтекстильмаш» (далi – ДП 

«Хiмтекстильмаш-сервiс»).  

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. 

Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у вiдповiдностi до Конституцiї України, Цивiльного 

Кодексу України, Господарського Кодексу України, та iнших законодавчих актiв України, 

Статутом ПАТ "Хiмтекстильмаш", власним Статутом. Пiдприємство є юридичною особою, 

користується правами та виконує обов'язки, якi пов'язанi з його дiяльнiстю. Пiдприємство має 

самостiйний баланс, розрахунковий, валютний рахунки, печатку з власним найменуванням та iншi 

необхiднi печатки та штампи. Пiдприємство зареєстроване 07.07.2012р .Мiсцезнаходження: 

м.Чернiгiв, вул.I.Мазепи 110. Протягом звiтного перiоду змiн в структурi ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

не вiдбувалось. 

  

На 01.01.2019 року середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПАТ "Хiмтекстильмаш" та 

ДП "Хiмтекстильмаш-сервiс" складає 40 чоловiк з них 13 жiнок. На початок року 

середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складала 37 чоловiк. Зовнiшнi сумiсники - 6 чол. 

Працюючих за цiвiльноправовими договорами в середньому - 12 чол. Мають повну вищу освiту 22 

чоловiка, 13 пенсiонерiв за вiком , 4 по iнвалiдностi.  

За звiтний перiод у фонд оплати працi було нараховано 2569,5т.грн., в який не входить сума 

виплат нарахована працiвникам за загальообов'язковим державним соцiальним страхуванням у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi. На 01.01.2018 року фонд оплати працi штатних 

працiвникiв складав 2345,5т.грн. Збiльшення фонду оплати працi вiдбулось за рахунок пiдвищення 

мiнiмальної з/п згiдно чинного законодавства .Середня заробiтна плата одного працюючого 

штатного робiтника складає 5353 грн. 

На пiдприємствi встановлена вiдрядна, вiдрядно - премiальна, почасова, почасово - премiальна 

системи оплати працi. Оплата працi здiйснюється виходячи з дiючих тарифних ставок, розцiнок, 

окладiв. При роботi у режимi неповної занятостi, оплата працi здiйснюється пропорцiйно 

фактично вiдпрацьованому часу або обсягу виконаних робiт. Бiльш нiж 60% працiвникiв ( крiм 

зайнятих на виробництвi) працюють в режимi неповного робочого тижня. Пiдприємство 

дотримується вимог державних, галузевих, мiжгалузевих нормативно - правових актiв з питань 

охорони працi i виробничої санiтарiї також дотримання вимог законодавства щодо прав робiтникiв 

у сферi охорони працi. 

Квалiкафiкацiйний рiвень працiвникiв вiдповiдає потребам пiдприємства.  

Товариство надає можливiсть для проходження виробничої практики студентам навчальних 

заклодiв м.Чернiгова. 

  



ПАТ "Хiмтекстильмаш" до будь-яких обє'днань не належить. 

  

Пiдприємство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

вiдповiдно фiнансування спiльної дiяльностi не проводилось. 

  

В звiтний перiод будь - яких пропозицiй з боку третiх осiб по реорганiзацiї пiдприємства не 

надходило. 

  

I. Органiзацiя бухгалтерського облiку 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Хiмтекстильмаш» є консолiдованою, яка включає фiнансову звiтнiсть 

ПАТ «ХТМ» дослiдний iнститут та їйого дочiрнього пiдприємства. Усi внутрiшньогруповi 

залишки, доходи i витрати, а також нереалiзованi прибутки i збитки, якi виникають у результатi 

внутрiшньогрупових операцiй, повнiстю виключаються. 

Фiнансова звiтнiсть готується виходячи з принципу оцiнки по первiснiй вартостi, за винятком 

випадкiв, вiдзначених нижче.  

Такими виключеннями є: активи, якi утримуються для продажу, що вiдображаються за 

найменшою вартiстю балансовою або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж; 

зобов'язання по виплатах винагород по закiнченнi трудової дiяльностi, якi вiдображаються по 

поточнiй вартостi.  

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi i на виконання пункту 4 

статтi 8 Закону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» встановити з 1 сiчня 

2014 року у ПАТ «Хiмтекстильмаш» такi засади органiзацiї бухгалтерського облiку: 

1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний 

бухгалтер. 

1.2. Кiлькiсний та якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом якiй затверджується 

керiвником пiдприємства – головою правлiння. 

2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються 

Законом про бухгалтерський облiк, цим наказом та затвердженими посадовими iнструкцiями. 

2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк головний бухгалтер 

пiдприємства: 

2.1.1. забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад 

бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; 

2.1.2. органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 

господарських операцiй; 

2.1.3. бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачами та вiдшкодуванням втрат вiд 

недостач, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства. 

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та ведення бухгалтерського 

облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання усiма структурними пiдроздiлами й усiма 

працiвниками пiдприємства. 

2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на 

первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та звiтах а також у 

платiжних дорученях. 

2.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед Головою правлiння ПАТ 

«Хiмтекстильмаш», призначеним на посаду Наказом Фонду державного майна України.  

2.3.1. За вiдсутностi головного бухгалтера вищезазначенi обов'язки та вiдповiдальнiсть 

покладаються на бухгалтера, якiй, згiдно Наказу по пiдприємству, виконує його обов’язки. 

2.3.2. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється посадовими iнструкцiями, якi 

затверджуються Головою правлiння ПАТ «Хiмтекстильмаш». 

3. Затверджує перелiк посадових осiб, якi надiляються правом дозволу на проведення 

господарських операцiй (додаток до наказу). 



Зразки пiдписiв вiдповiдних осiб за перелiком затверджуються окремим наказом керiвника та 

доводяться до вiдома вiдповiдних структурних пiдроздiлiв. 

3.1. Перелiченi особи надiляються правами пiдпису та несуть повну вiдповiдальнiсть за 

вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та статуту пiдприємства згiдно з 

посадовими iнструкцiями. 

4. Затверджує перелiк посадових осiб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-

матерiальнi цiнностi (додаток до наказу). Зразки пiдписiв вiдповiдних посадових осiб за перелiком 

затверджуються окремим наказом керiвника та доводяться до вiдома вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв. 

4.1. Перелiченi особи надiляються правами та несуть повну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть 

проведених операцiй законодавчим актам та статуту пiдприємства згiдно з посадовими 

iнструкцiями та чинними законодавчими актами України. 

5. Надає право пiдпису довiреностей на отримання товарно-матерiальних цiнностей, укладання 

угод Голови правлiння. 

6. Обов'язок щодо складання рiчної та квартальної фiнансової звiтностi на вимогу ФДМУ, органiв 

статистики покладається на головного бухгалтера. 

II. Ведення бухгалтерського облiку 

1. Установити мiсце зберiгання первинних документiв та реєстрiв бухгалтерського облiку, 

виготовлених як на паперових, так i на магнiтних носiях iнформацiї (дискети, компакт-диски): 

- усi первиннi документi та реєстрi бухгалтерського облiку поточного року – у примiщеннi 

бухгалтерiї ; 

- усi первиннi документi та реєстрi бухгалтерського облiку, виготовлених як на паперових, так i на 

магнiтних носiях iнформацiї (дискети, компакт-диски) попереднiх рокiв, – у примiщеннi архiву 

пiдприємства. 

Строки зберiгання встановлюються вiдповiдно до законодавства. 

2. Затвердити розроблений на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй ( наказ МФ України вiд 21.12.99 

р. №291) робочий план рахункiв iз використанням рахункiв першого, другого та третього 

порядкiв. 

3. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводити 

iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та 

iнших нормативних документiв: 

3.1. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне 

пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих 

принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни 

окремих параметрiв облiкової полiтики на наступний звiтний перiод (рiк), проводиться перед 

складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства у перiод з 1 до 30 листопада в обов'язковому 

порядку. 

Iнвентаризацiя проводиться згiдно Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань 

затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879 . 

Точний час i порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються Головою правлiння ПАТ 

«Хiмтекстильмаш» окремим наказом; 

3.2. У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються 

Головою правлiння на пiдставi чинного законодавства у мiру необхiдностi.  

3.3. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та позапланових iнвентаризацiй активiв 

та зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей тощо) 

затвердити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi згiдно вiдповiдного Наказу Голови 

правлiння. 

III. Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи ПАТ «Хiмтекстильмаш» сконцентрованi у торговiй та iншiй дебiторськiй 

заборгованостi.  

Дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, якi не обертаються на активному 

ринку, та по яких встановленi фiксованi або визначенi платежi. Такi активи вiдображають по 



амортизованiй собiвартостi з використанням методу ефективного вiдсотку. Прибутки та збитки по 

таких активах вiдображають у прибутку в момент припинення визнання або у випадку знецiнення 

таких активiв, а також шляхом амортизацiї. Торгiвельна й iнша дебiторська заборгованiсть з 

термiном погашення менше 12 календарних мiсяцiв вiдображається по номiнальнiй вартостi за 

мiнусом нарахованих вiдповiдних резервiв на можливi втрати по сумнiвних боргах. 

Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном 

погашення класифiкуються в якостi тих, якi утримуються до погашення, якщо керiвництво ПАТ 

«Хiмтекстильмаш» має намiр i можливiсть утримувати їх до термiну погашення. Фiнансовi активи, 

якi утримуються до погашення враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням 

методу ефективної процентної ставки.  

Знецiнення фiнансових активiв визнається в тому випадку, коли iснують об'єктивнi докази того, 

що вiдбулася одна або кiлька подiй, якi негативно вплинули на розмiр очiкуваного майбутнього 

грошового потоку, що генерує даний фiнансовий актив, величину якого можна надiйно 

розрахувати. До об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися неплатежi 

або iнше невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед ПАТ 

«Хiмтекстильмаш», ознаки можливого банкрутства боржника. Ознаки, що свiдчать про знецiнення 

дебiторської заборгованостi, пiдприємство розглядає на рiвнi окремих активiв.  

При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, керiвництво ПАТ «Хiмтекстильмаш» аналiзує 

iсторичнi данi з ймовiрностi банкрутства, термiнiв вiдшкодування, сум понесених збиткiв, i 

коригує їх з урахуванням поточних економiчних та договiрних умов. В результатi фактичнi збитки 

можливо виявляться бiльше або менше тих, котрих можна було б очiкувати виходячи з iсторичних 

тенденцiй.  

Визнання та списання фiнансових активiв 

ПАТ «Хiмтекстильмаш» списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на 

грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у випадку передачi фiнансового активу i 

вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо пiдприємство не передає, але в той же час 

не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий 

актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним 

зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування. 

Якщо керiвництво ПАТ «Хiмтекстильмаш» зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння 

переданим фiнансовим активом, воно продовжує враховувати даний фiнансовий актив. 

IV. Принципи i методи вiдображення у бухгалтерському облiку 

окремих активiв та господарських операцiй 

1.Основнi засоби 

Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх:  

а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для 

надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;  

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. 

Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група 

основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В 

бухгалтерському облiку формуються наступнi класи:  

- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. 

- Машини та обладнання. 

- Транспортнi засоби. 

- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). 

- Iншi основнi засоби. 

Вартiсть частини, що замiщається, визнається у вартостi вiдповiдного об'єкта основних засобiв, 

якщо iснує iмовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод i вартiсть замiщення може бути 

надiйно оцiнена. 

Балансова вартiсть замiщених частин списується. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування 

списуються на витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникають. 

Витрати на добудову та дообладнання об’єкта основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям 

визнання активу збiльшують балансову вартiсть вiдповiдного об’єкта. 



Балансова вартiсть об’єкта основних засобiв збiльшується на собiвартiсть нової (замiнюваної) 

частини такого об’єкта, коли понесенi витрати задовольняють критерiям їх визнання. Балансова 

вартiсть тих частин, що замiнюються, припиняються визнаватися у балансовiй вартостi об’єкта 

основних засобiв. 

Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманого 

доходу з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображають в звiтi про прибутки i збитки.  

Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї: 

Клас Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 40-60 

Машини та обладнання 10-20 

Транспортнi засоби 5-10 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 3-10 

Iншi основнi засоби 3-10 

Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля в тому випадку, якщо очiкується 

використовувати об'єкт до закiнчення його фiзичного термiну служби i можливi в результатi 

лiквiдацiї вiдходи не мають вартостi. 

Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв i методи розрахунку їх амортизацiї 

аналiзуються i при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.  

2.Амортизацiя 

Земля й об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються.  

Амортизацiя iнших категорiй основних засобiв розраховується лiнiйним методом щодо їх 

собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їхнього корисного використання. 

3.Запаси 

Запасами визнаються активи, якi:  

а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу - товари;  

б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу – незавершене виробництво та готова 

продукцiя;  

в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi 

або при наданнi послуг – сировина, покупнi матерiали, комплектуючi та iншi подiбнi запаси.  

Собiвартiсть запасiв включає: 

- всi витрати на придбання, що складаються з цiни придбання, ввiзного мито та iнших податкiв 

(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються iз бюджету), а також витрат на транспортування, 

навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням. 

Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат 

на придбання. 

- витрати на переробку, що складаються з витрат, прямо пов’язаних з об’єктами виробництва - 

прямi витрати (з сировини, матерiалiв, комплектуючих, оплати працi виробничого персоналу та 

iнших прямих витрат). Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних 

виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. 

Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов’язанi з переробкою, базується 

на нормальнiй потужностi виробничого устаткування. 

- та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та 

приведення їх у теперiшнiй стан. 

Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiстю (вартiстю 

придбання/виробництва) або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Чиста можлива цiна реалiзацiї являє собою розраховану цiну продажу, встановлювану в ходi 

звичайної дiяльностi, зменшену на розрахованi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення 

продажу активу. 

З метою приведення оцiнки запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї створюється резерв по 

застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються. Оцiнена сума резерву по застарiлим i запасам, якi 

повiльно обертаються, включається в звiт про доходи та витрати до складу собiвартостi. 

Аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей (запасiв) здiйснювається таким чином за 

пiдроздiлами: 



- у бухгалтерiї – в обiгово-сальдових вiдомостях - у кiлькiсно-сумовому виразi ; 

- на складах – в картках складського облiку у кiлькiсному виразi. 

4. Грошовi кошти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вираженi в гривнях та iноземнiй валютi, включать у себе 

грошовi кошти в банках i в касi. 

5. Негрошовi розрахунки 

Операцiї купiвлi-продажу, розрахунки по яких планується здiйснити за допомогою взаємозалiкiв 

або iнших негрошових розрахункiв, визнаються на пiдставi розрахунку справедливої вартостi тих 

активiв, що будуть отриманi або поставленi в результатi негрошових розрахункiв. Справедлива 

вартiсть визначається на основi вiдкритої ринкової iнформацiї.  

Негрошовi операцiї виключенi iз консолiдованого звiту про рух грошових коштiв, i тому роздiли 

звiту по iнвестицiйнiй, фiнансовiй дiяльностi, а також пiдсумки показникiв по операцiйнiй 

дiяльностi вiдображають фактичнi потоки грошових коштiв.  

6. Внутрiшньогосподарськi розрахунки  

проводити внутрiшньогосподарськi розрахунки: 

- мiж ПАТ «ХТМ» та СП ДЗ ПАТ «ХТМ» через рахунок 683; 

- мiж ПАТ «ХТМ» та ДП «ХТМ-Сервiс» через рахунок 683/1. 

V. Фiнансовi доходи i витрати 

1. Дохiд 

Продаж товарiв 

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх таких умов: 

- покупцевi передано суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; 

- за пiдпиємством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 

правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; 

- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

- ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та 

- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд визнається одночасно iз виникненням права на його одержання, що звичайно вiдбувається 

пiсля вiдвантаження i переходу до покупця прав власностi i ризикiв вiд псування i втрат продукцiї, 

при наявностi високої iмовiрностi фактичного одержання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а 

також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Момент переходу ризикiв i 

права власностi визначається за умовами договору, контракту.  

Виручка вiдображається за вирахуванням вiдповiдних знижок, резервiв, податку на додану 

вартiсть. 

У випадку реалiзацiї товарiв або послуг в обмiн на iншi товари або послуги дохiд вiдображається 

за справедливою вартiстю отриманих товарiв або послуг, яка коригується на суму перерахованих 

коштiв або їхнiх еквiвалентiв. Якщо справедлива вартiсть отриманих товарiв або послуг не може 

бути визначена з достатнiм ступенем точностi, дохiд вiдображається за справедливою вартiстю 

переданих товарiв або наданих послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх 

еквiвалентiв.  

Вид доходу 

I. Продаж готової продукцiї 

2.Дохiд вiд оренди  

3.Дохiд результат вiд реалiзацiї оборотних активiв  

4.Фiнансовий результат вiд списання кредиторської заборгованостi 

5.Дохiд вiд переоцiнки основних засобiв, якi пiдлягають реалiзацiї на пiдставi Постанови ДВС 

6.Iншi 

2.Витрати 

Операцiйнi витрати 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включає наступнi статтi: 

Стаття витрат 

Сировина i матерiали 

Електроенергiя  



Оплата працi 

Витрати на соцiальнi заходи 

Амортизацiя основних засобiв  

Послуги стороннiх органiзацiй 

Адмiнiстративнi витрати включають наступнi статтi: 

Стаття витрат 

Витрати на оплату працi  

Витрати на соцiальнi заходи 

Амортизацiя 

Податок на землю 

Iншi податки та збори 

Вiдряджувальнi 

Отриманi послуги  

Iншi операцiйнi витрати включають наступне: 

Витрати пов’язанi з наданням орендних послуг 

Штрафи за несвоєчасну сплату податкiв i зборiв 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 

ПДВ, нарахований на суму реалiзацiї основних засобiв державною виконавчою службою через 

аукцiони 

Витрати на сплату наукової пенсiї 

Iншi витрати 

Система оплати працi 

Виплати працiвникам 

Заробiтна плата спiвробiтникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, 

визнається як витрати у звiтi про сукупний дохiд. При визначеннi розмiру зобов'язання щодо 

короткострокових винагород працiвникам дисконтування не застосовуються, а вiдповiднi витрати 

визнаються щодо фактичного виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв. 

ПАТ «Хiмтекстильмаш» здiйснює виплати соцiального характеру спiвробiтникам, що передбаченi 

Колективним договором, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, 

що регламентують оплату працi на пiдприємствах ПАТ «Хiмтекстильмаш» (премiї, матерiальна 

допомога, одноразовi допомоги на навчання, медичне обслуговування та iншi). Такi витрати 

вiдносяться до видаткiв у мiру їх виникнення i вiдображаються у консолiдовано звiтi про сукупний 

дохiд у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують працiвники. 

1 Затвердити систему оплати працi: 

1.1. для керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв: погодинно-премiювальну, виходячи з мiсячних 

посадових окладiв згiдно затвердженого штатного розкладу; 

1.2. для допомiжних робiтникiв: погодинно-премiальну систему, виходячи з годинних тарифних 

ставок (для окремих категорiй працiвникiв - мiсячних посадових окладiв згiдно затвердженого 

штатного розкладу); 

1.3. для основних робiтникiв - вiдрядно - премiальну систему, виходячи з дiючих вiдрядних 

розцiнок. 

2. Створити резервний фонд для забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв у розмiрi 10% вiд 

фонду оплати працi. В кiнцi року залишок резервного фонду для забезпечення оплати вiдпусток 

повинен вiдповiдати фактичним невикористаним дням вiдпустки на кiнець року. 

3. Постiйнi виробничi витрати розподiляти на кожну одиницю виробництва,приймаючи за базу 

розподiлення заробiтну плату. 

Витрати, не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї, являються витратами звiтного перiоду. 

Податковий облiк 

3дiйснювати податковий облiк згiдно законодавства України. 

VI. Звiтнiсть  

1.Згiдно статуту головного пiдприємства (засновника) ПАТ «Хiмтекстильмаш», статуту 

Дочiрнього пiдприємства «ХТМ-Сервiс» та Положення про структурний пiдроздiл Дослiдний 



завод на кожному пiдприємствi ведеться окремий бухгалтерський облiк якiй забезпечується 

централiзованою бухгалтерiєю ПАТ «Хiмтекстильмаш». 

2.Квартальна та рiчна звiтнiсть перед Фондом державного майна України та Обласним 

управлiнням статистики Чернiгiвської областi є консолiдована звiтнiсть з єдиним балансом. 

3. З метою формування фiнансової звiтностi пiдприємства встановити межу iстотностi в розмiрi 

0,1 тис. грн.. 

4. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах 

4.1. Згiдно з МС бухгалтерського облiку виправлення помилок, допущених при складаннi 

фiнансових звiтiв у попереднiх перiодах, здiйснюється шляхом коригування сальдо 

нерозподiленого прибутку на початок звiтного року. 

4.2. Виправлення помилок, якi вiдносяться до попереднiх перiодiв, передбачає повторне 

вiдображення вiдповiдної порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 

5. Облiкова полiтика може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, 

який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать 

достовiрне вiдображення подiй чи операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. 

  

ПАТ "Хiмтекстильмаш" з 1993 року був головною науковою органiзацiєю за напрямком 

виготовлення обладнання для виробництва хiмiчних волокон, ниток, волокнистих матерiалiв з 

термопластичних полiмерiв (полiамiдiв, полiефiрiв, полеонефiнiв), в тому числi обладнання 

полiмеризацiї, гранулювання полiмерiв, екстракцiї та сушки гранулята, екструдери, приймально - 

намотувальнi машини, лiнiї вироництва моно ниток та спецiальних видiв обробок, для вуглецевих 

волокон, для виробництва базальтового волокна та для скло намотування, проведення дослiджень 

та дослiдне виробництво пофарбованих у масi полiамiдних(капронових) ниток рiзних тексiв для 

легкої промисловостi. За останнi 15 рокiв завдяки iнiцiативним розробкам було опановано новий 

напрямок дiяльностi - розробка i виробництво обладнання для харчової та переробної 

промисловостi, а саме: - проектування та виготовлення рiзної потужностi та продуктивностi для 

олiяжирової промисловостi (маслопреси, жаровнi, вальцовi верстати, iнактиватори, 

фузуоуловлювачи) - проектування та виготовлення обладнання для кондитерської промисловостi 

(машини для виготовлення вафельного тiста, охолоджування вафельних пластiв, намазування та 

рiзки, кремозбивання, помадозбивання, -проектування та виготовлення обладнання рiзної 

потужностi та продуктивностi для молочної промисловостi , пастеризацiї та переробки молока в 

молочнi продукти - масло, творог, сухе та згущене молоко), - проектування та виготовлення 

обладнання для пакування печива та пряникiв у термозварювальну плiвку, - пректування та 

виготовлення хлiбопекарень, обладнання для переробки зерна гречки, для виготовлення 

макаронних виробiв та iнше. На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається виготовленням 

машин та обладнання для переробки сiльгосппродукцiї, а саме маслопресiв для кiнцевого отжиму 

масла з маслiчних культур, жаровнi для вологотеплової обробки мятки семян маслiчних культур , 

рiвномiрного дозування та подачi сипучих матерiалiв, iнактиватор ферментiв в подробленому ядрi 

насiння, подача мятки на один i два маслопреси,також виготовленням по кресленням та ескiзам 

замовника нестандартного обладнання, та запасних частин до обладнання рiзного призначення. 

Досвiд та фах персоналу ПАТ дозволяє розробити конструкторську i технiчну документацiю на 

будь яке технологiчне обладнання на пiдставi початкових даних замовника з привязкою проекту 

до мiста експлуатацiї. Замовниками на продукцiю та постачальниками сировини є пiдприємства 

України. 

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства жорстко зумовлена загальною економiчною ситуацiєю, 

галузевими пропорцiями i платоспроможним попитом населення, а також рядом iнших зовнiшнiх 

та внутрiшнiх факторiв, якi впливають на його дiяльнiсть на протязi тривалого часу 

К зовнiшнiм чинникам треба вiднести : 

- нестабiльнiсть господарського та податкового законодавства, 

- значний рiвень iнфляцiї, 

- зниження покупної спроможностi замовникiв, 



- нестабiльнiсть фiнансового ринку, 

- криза, та посилення конкуренцiї в галузi. 

Враховуючи всi цi фактори, треба вiдзначити, що пiдприємству дуже складно розробити свою 

стратегiю розвитку. Ринок диктує умови. Пiдприємство не може вибрати для виготовлення бiльш 

рентабельну продукцiю, а бере те, що потребує замовник.  

  

У жовтнi 2012 року Вiддiлом примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої 

служби Головного управлiння юстицiї Чернiгiвської областi (далi - вiддiлДВС) вiдкрито зведене 

виконавче провадження по примусовому стягненню боргiв з пiдприємства. Результатом 

виконавчих дiй було стягнуто активiв на суму 557604,81 грн.  

Пiдприємство не планує будь - якi значнi iнвестицiї або придбання повязанi з її господарською 

дiяльнiстю. 

  

Протягом 2018 року не було укладено угод з членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами. Протягом 2018 року не було укладено правочинiв мiж ПАТ 

"Хiмтекстильмаш" або дочiрними /залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з 

одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу , з iншого. 

  

Пiдприємство займає площу в 7,94 га. Розташоване в промисловiй частинi мiста. Балансова 

залишкова вартiсть ОЗ на 31.12.2018 становить 2467 т.грн. за залишковою вартiстю.На балансi 

пiдприємства знаходяться споруди: - iнженерно - лабораторний корпус площею 4788м.кв. - 

дослiдний завод 9756м.кв. - лабораторний корпус та їдальня 7105м.кв. - овочесховище на 600 тон. 

- дослiдне виробництво синтетичних волокон 9756м.кв. -гаражi , склади та iншi споруди. Крiм 

того пiдприємство має широкоунiверсальне обладнання токарної, корусельної, сведлильної, 

кординатно та горизонтально розточної, кругло - та плоско шлiфувальної, вертикально - та 

горизонтально фрезерної, зубонарiзної групп. Зношенiсть обладнання майже 80%, постiйно 

потребує додаткових вкладень на ремонт та обслуговування. Нове обладнання не купується вже 

бiльше 20 рокiв. Недостатнiсть обiгових коштiв, а також непогашенi зобов'язання не дозволяють 

пiдприємству вкладати кошти в модернiзацiю обладнання. Виробництво пiдприємства не є 

шкiдливим для екологiї навколишнього середовища. Орендованi основнi засоби пiдприємством не 

використовуються. 

  

Фiнансовi проблеми пiдприємства почались ще з 2008 року. Згiдно Закону України №847 -XIV вiд 

7 липня 1999 року зi змiнами та доповненнями, ВАТ "Хiмтекстильмаш", а на сьогодняшнiй день 

ПАТ" Хiмтекстильмаш". Пiдприємство корпоратизоване вiдповiдно до Указу Президента України 

" Про корпоратизацiю державних пiдприємств". Все це обмежує дiї пiдприємства в залученнi 

iнвестицiй, а фiнансування з боку держави вiдсутнє. Спад дiлової активностi на ринках СНД в 

останнi роки i зазначився для пiдприємства втратою багатьох важливих замовлень, проекти яких 

вже були узгодженi. Вiдмова вiд домовленостей з пiдприємствами країн СНД мала значний вплив 

на погiршення економiчних показникiв пiдприємства, все це змусило перейти на виконання 

дрiбних замовлень фiнансування яких не забезпечувало потреби пiдприємства власними 

обiговими коштами. Посилило тяжке фiнансове становище пiдприємства арешт рахункiв та майна 

пiдприємства ДВС Чернiгiвського МУЮ згiдно зведеного виконавчого провадження. Пiдвищення 

цiн на енергоносiї та важкий податковий прес з боку держави. Також треба вiдзначити особливiсть 

стану розвитку галузi машинобудування , а саме не здiйснюється державна пiдтримка розвитку 

галузi та не приймаються вiдповiднi змiни до законодавчих актiв України, за допомогою яких 

вiдбулось би зменшення податкового тягаря. Також фактором впливу на дiяльнiсть пiдприємства є 

дуже високи цiни на енергоносiї, а виробництво є енергомiским, низький платоспроможний попит 



на продукцiю, нестача обiгових коштiв та непогашенi забовязання минулих рокiв. 

  

В 2018 роцi штрафнi санкцiї склали 44т.гр. 

Основною причиною нарахованих штрафiв є недостатнiсть обiгових коштiв для своєчасної 

виплати обов'язкових платежiв по забов'язанням пiдприємства, вiдрахуваням до Пенсiйного фонду 

та фондiв соцiального страхування та.iн. 

  

ПАТ знаходиться на самофiнансуваннi та госпрозрахунку. 

Господарська дiяльнiсть пiдприємства направлена на пошук потенцiйних замовникiв на 

обладнання для переробної промисловостi, як в Українi так i за її межами з метою одержання 

прибутку на основi здiйснення виробничої та iншої дiяльностi у вiдповiдностi i на умовах, 

визначених дiючими законодавчими актами та Статутом пiдприємства. 

Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок коштiв отриманих вiд реалiзацiї 

товарiв, робiт, послуг та доходiв вiд здачi в оренду обєктiв нерухомостi. Iнших джерел 

фiнансування пiдприємство не має. 

На протязi звiтного перiоду вiдбувалась постiйна недостатнiсть робочого капiталу. Коефiцiєнт 

поточної лiквiдностi дорiвнює 0,1, а нормативне значення >1, це свiдчить про недостатнiсть 

ресурсiв пiдприємства для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiент фiнансової стiйкостi 

складає – 0,6.Як бачимо всi показники значно нижче нормотивного значення, що свiдчить про 

потребу пiдприємтва в обiгових коштах. Для покращення фiнансового стану, пiдприємство планує 

нарощувати виробничi потужностi активiзувати пошук замовникiв та орендаторiв для сдачi в 

оренду вiльних вiд виробництва площ, лiквiдувати борги за рахунок реалiзацiї майна яке не 

використовується для потреб виробництва.  

Головною проблемою дiяльностi Товариства є дефiцит обiгових коштiв, також пiдприємство 

повнiстю залежне вiд цiн, що складаються на ринку металу та цiн на енергоносiї, це 

унеможливлює прогнозування змiну собiвартостi власних виробiв, що не дає впевностi в 

отриманнi стабiльного прибутку 

  

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має. 

  

Покращення фiнансового становища пiдприємство планує за рахунок:  

1.Збiльшення обсягiв виробництва 

2.Розвиток менежменту. 

3.Збiльшення площ передаваємих в оренду.  

4.Використання наукового потенцiалу пiдприємства 

5. Реалiзацiї майна яке не використовується у виробництвi. 

Стратегiчний потенцiал характеризується трьома моментами: 

по - перше - наявнiстю та станом реальних ресурсiв; 

по - друге - ступiнню вiдповiдностi ресурсного потенцiалу стратегичним цiлям та задачам 

товариства; 

по - третє - здiбнiстю ресурсного потенцiалу забезпечити стiйкiсть до впливу зовнiшнього 

середовища та здатнiстю адаптуватися. 

Фактори впливу на дiяльнiсть товариства можно розбити на групи: 

1. Фiнансово - економiчнi. 

Недостатнiсть обiгових коштiв для придбання нового технологiчного обладнання. Тенденцiя 

зростання цiн на енергоносiї. 

2.Виробничо технологiчнi. 

Оновлення виробничого обладнання в зв'язку з його значною енергоємнiстю моральною та 

фiзичною зношеностю. 



3.Соцiальнi. 

Проблем немає. Покращення соцiальної сфери нерозривно пов'язане з фiнансово - економiчними 

проблемами. 

4. Екологiчнi. 

Проблем немає. 

  

ПАТ «Хiмтекстильмаш» є правонаступником Чернiгiвської фiлiї «Всесоюзного науково-

дослiдного iнституту легкого та текстильного машинобудування», створеної у 1960 роцi. 

Первинна мета створення пiдприємства полягала у реалiзацiї наукової дiяльностi за рахунок 

проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт у сферi машинобудування, у 

тому числi для хiмiчної та харчової галузей України, фiнансування яких здiйснювалось за 

державнi кошти.  

ПАТ «Хiмтекстильмаш» з 1993 року було головною науковою органiзацiєю за напрямком 

виготовлення обладнання для виробництва хiмiчних волокон, ниток, волокнистих матерiалiв з 

термопластичних полiмерiв.  

Завдяки iнiцiативним розробкам Товариством опановано новий напрямок дiяльностi - розробка i 

виробництво обладнання для харчової та переробної промисловостi, запаснi частини та 

обладнання сiльськогосподарського призначення.  

Унiкальнiсть Товариства полягає в тому, що досвiд та фах персоналу дозволяв розробити 

конструкторську i технiчну документацiю на будь-яке технологiчне обладнання на пiдставi 

початкових даних замовника з прив’язкою проекту до мiста експлуатацiї. 

Так, наприклад у 2017 роцi розроблений, виготовлений i впроваджений у виробництво 

(замовлення через ДП «Хiмтекстильмаш-сервiс») шнек - iнактиватор довжиною до 12 м (аналогiв 

в Українi немає). На зазначеному обладнаннi проводитися волого - теплова обробка мяткi насiння 

соняшнику до початку процесу їх пресування.  

В умовах енергетичної кризи в Українi особливо перспективним є ринок виробництва паливних 

брикетiв i гранул – пелет з вiдходiв деревини та рослинних залишкiв, як з точки зору економiки 

так i енергоспоживання. ПАТ «Хiмтекстильмаш» проведено пошуковi науковi дослiдження щодо 

створення енерго- та ресурсозберiгаючих технологiй. В зв'язку з вiдсутнiстю вiльних коштiв цi 

роботи були призупининi, але при умовi отримання коштiв (iнвестицiй, бюджетних) Товариство 

може розпочати впровадження цих проектiв. 

Значнi борги, якi Товариство отримало у спадок з минулих рокiв, втрату ринкiв збуту в т.ч. через 

змiни прiоритетiв в галузi виробництва, втрату статусу наукової установи, призвело до скорочення 

персоналу та вiдповiдно наукової та виробничої дiяльностi. Суттєво погiршився стан дiяльностi 

Товариства внаслiдок арешту майна та коштiв органами Державної виконавчої служби.  

В 2018 роцi науковi дослiдження та розробки ПАТ "Хiмтекстильмаш " не проводились. 

  

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв 

(872600грн.)станом на початок року на пiдриємствi не було.Судових справ стороною в яких би 

виступали посадовi особи пiдприємства теж не було. 

  

ПАТ «Хiмтекстильмаш» (далi – «Товариство») є публiчним акцiонерним товариством, в якому 

100% акцiй належить державi. 

Органiзацiйна структура Товариства складається з: 

• головного пiдприємства ПАТ «Хiмтекстильмаш» 

• дочiрнього пiдприємства «Хiмтекстильмаш – сервiс». 

Дочiрнє пiдприємство також несе економiчну вiдповiдальнiсть за виконання фiнансового плану 

пiдприємства, внутрiшнiх регламентiв господарських вiдносин та виконавчу дисциплiну. Дочiрнє 

пiдприємство будує свою фiнансово – господарську дiяльнiсть з урахуванням договорiв, угод, 



контрактiв. 

ПАТ знаходиться на самофiнансуваннi та госпрозрахунку. 

Господарська дiяльнiсть пiдприємства направлена на пошук потенцiйних замовникiв на 

обладнання для переробної промисловостi, як в Українi так i за її межами з метою одержання 

прибутку на основi здiйснення виробничої та iншої дiяльностi у вiдповiдностi i на умовах, 

визначених дiючими законодавчими актами та Статутом пiдприємства. 

Порiвняльна таблиця № 1 основних показникiв дiяльностi Товариства за 2018рiк. 

Найменування показникiв План. Факт Вiдхилення Факт Вiдхилення  

Порівняльна таблиця № 1 основних показників діяльності Товариства за 2018рік 

Найменування 

показників 

План    

на  

2018р. 

 

Факт 

За  

2018р 

 

Відхилення від 

плану (+/-) 

Факт  

за 

2017р 

Відхилення 

2018від 2017р. 

тис.грн % тис.грн % 

Чистий дохід 4951 3519 -1432 -28,9 3619 -100 -2,8 

Інші операційні доходи 2480 5118 +2638 +106,4 3796 +1322 +25,8 

Інші  доходи 92 86 -6 -6,5 251 -165 -191,8 

Усього доходів (тис.грн.) 7523 8723 +1200 +15,9 7666 +1057 +12,1 

Собівартість продукції 3643 2932 -711 -19,5 3497 -565 -19,2 

Адміністративні витрати 2428 2883 +455 +18,7 2540 +343 +11,9 

Інші операційні витрати 1324 4101 +2777 209,8 3331 +770 +18,8 

Інші витрати 52 - -52 -100 - - - 

Витрати на збут 4 - -4 -100 - - - 

Усього витрат (тис.грн.) 7451 9916 +2465 +33 9368 +548 +5,6 

Прибуток (збиток) 72 -1193   -1702   

Таблиця основних показникiв дiяльностi Товариства за 2018 рiк свiдчить про стабiльно збиткову 

дiяльнiсть пiдприємства. 

При зростаннi доходної частини по результатам роботи за рiк, ще бiльш виросла розхiдна частина, 

особливо це стосується iнших операцiйних витрат, якi складаються з: 

- компенсацiйних витрат орендарiв за комунальнi послуги 3384т.грн.; 

- штрафiв 44,0 т.грн.; 

- рiзницi мiж балансовою та продажною вартiстю реалiзованого майна ДВС в розмiрi 673т.грн. 

Як бачимо сума збиткiв вiд реалiзацiї майна ДВС дуже суттєво вплинула на показники збитковостi 

пiдприємства. 

Загалом збитки пiдприємства за 2018рiк складаються з збиткiв вiд реалiзацiї майна ДВС та 

податку на землю який входить в структуру адмiнiстративних витрат в розмiрi 839 т.грн. Загальна 

сума цих витрат складає 1469 т.грн. Всi цi витрати не залежать вiд дiяльностi пiдприємства, тому 

показники, яки застосовують для аналiзу дiяльностi пiдприємства не можуть бути повнiстю 

об’єктивнi.  

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства жорстко зумовлена загальною економiчною ситуацiєю, 

галузевими пропорцiями i платоспроможним попитом населення, а також рядом iнших зовнiшнiх 

та внутрiшнiх факторiв, якi впливають на його дiяльнiсть на протязi тривалого часу 

Враховуючи всi цi фактори, треба вiдзначити, що пiдприємству дуже складно розробити свою 

стратегiю розвитку. Ринок диктує умови. Пiдприємство не може вибрати для виготовлення бiльш 

рентабельну продукцiю, а бере те, що потребує замовник.  

Структура адмiнiстративних витрат: 

- 1369т.грн.- заробiтна плата адмiн. персоналу; 

- 391т.грн.- податки нарахованi на з/п; 

- 103т.грн. – амортизацiйнi вiдрахування; 

- 839т.грн. –податок на землю; 

- 76т.грн. – плата за користування водою; 

- 18т.грн. – вивiз смiття; 

- 8т.грн. – обслуговування програми; 



- 22т.грн. – витрати на зв'язок; 

- 18т.грн. – послуги банку; 

- 11т.грн. – аудиторськi послуги; 

- 28т.грн. – iншi витрати; 

Зростання адмiнiстративних витрат пояснюється зростанням мiнiмальної заробiтної плати, 

зростанням вартостi послуг вiднесених на адмiнiстративнi витрати. Особливу увагу слiд звернути 

на податок за користування землею, вiн майже дорiвнює фонду заробiтної плати адмiнперсоналу. 

Для неприбуткового пiдприємства це дуже суттєво. 

«Iншi операцiйнi доходи» - це доходи отриманi пiдприємством вiд здачi вiльних вiд виробництва 

примiщень в операцiйну оренду. Дохiд вiд оренди за 2018 рiк складає 1735т.грн. Як бачимо, що 

чистий дохiд вiд оренди вище запланованого(1156т.грн.) i має динамiку зростання.  

Iншi доходи та витрати не носять системний характер та не залежать вiд дiяльностi пiдприємства. 

В нашому випадку «iншi доходи» - це доходи отриманi вiд реалiзацiї арештованого майна 

пiдприємства ДВС. 

К внутрiшнiм факторам треба вiднести кризу доходностi. Перманентнi збитки з'їдають власний 

капiтал та приводять к незадовiльнiй структурi балансу. Гострий дефiцит власного капiталу 

гальмує хiд виробничого процесу, швидкiсть господарського обороту коштiв пiдприємства. 

Криза доходностi приводить к втратi пiдприємством лiквiдностi, росту надмiрної кредиторської 

заборгованостi та неплатоспроможностi. 

Крiм того повисити показники лiквiднiстi пiдприємства можливо через прискорення оборотностi 

активiв. Оборотнiсть активiв багато в чому залежить вiд виробничого циклу. Скорочення циклу 

дозволяє менш лiквiдним активам (запасам) швидше перетворюватись в високолiквiднi активи 

(дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти), все це пiдвищує здатнiсть пiдприємства 

розрахуватись по своїм зобов'язанням. 

Треба вiдзначити, що пiдприємству вдалось за 2018 рiк повнiстю лiквiдувати заборгованiсть з 

заробiтної плати ( 264,8т.грн. на 01.01.2018 року) . 

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. 

ПАТ «Хiмтекстильмаш» в повному обсязi дотримується обмежувальних заходiв, визначених у 

рiшеннi Ради нацiональної безпеки i оборони України, введеному в дiю Указом Президента 

України вiд 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони 

України вiд 28 квiтня 2017 року «Про застосування персональних спецiальних економiчних та 

iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)». 

ПАТ «Хiмтекстильмаш» в повному обсязi дотримується обмежувальних заходiв, визначених у 

рiшеннi Ради нацiональної безпеки i оборони України, введеному в дiю Указом Президента 

України вiд 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони 

України вiд 28 квiтня 2017 року «Про застосування персональних спецiальних економiчних та 

iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)» та рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України 

вiд 02 травня 2018 року «Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших 

обмежувальних заходiв (санкцiй)» введеного в дiю Указом Президента України 14 травня 2018 № 

126/2018. 

 



XII. 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, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
12500 12639 

    

будівлі та 

споруди 
10176 10291 

  
10176 10291 

машини та 

обладнання 
2044 2044 

  
2044 2044 

транспортні 

засоби       

земельні ділянки 
      

інші 74 94 
  

74 94 

2. Невиробничого 

призначення:       

будівлі та 

споруди       

машини та 

обладнання       

транспортні 

засоби       

земельні ділянки 
      

інвестиційна 

нерухомість       

інші 46 50 
    

Усього 12500 12639 
  

12500 12639 

Опис 

До видачi органом приватизацiї наказу про виконання плану розмiщення акцiй Товариства, у 

випадках i в порядку, встановлених законодавчими актами України, до Товариства, як власника 

майна, може бути застосовано обмежене користування його майном вiдповiдно до норм чинного 

законодавства України. Товариство не може вчиняти дiї стосовно майна, переданого до його 

статутного капiталу, наслiдком яких може бути вiдчуження майна, у тому числi, передача його до 

статутного капiталу iнших господарських органiзацiй, передача в заставу, тощо.До компетенцiї 

загальних зборiв Товариства належить прийняття рiшення, за поданням Наглядової ради, щодо 

операцiй з майном, якщо ринкова вартiсть майна перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У перiод до проведення перших 

загальних зборiв акцiонерiв та набуття в процесi приватизацiї прав власностi на акцiї Товариства 

iншими акцiонерами повноваження Загальних зборiв належать РВФДМУ по Чернiгiвськiй обл. У 

цей перiод всi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв оформлюються наказом Фонду державного 

майна України.  

Пiдприємство має обмеження на використання майна згiдно зведеного виконавчого провадження 

№14582632 по стягненню грошових коштiв з ПАТ "Хiмтекстильмаш" виданого вiддiлом 

Головного територiального управлiння юстицiї у Чернiгiвськiй областi. 

ПАТ "Хiстекстильмаш" розташовано в захiднiй промисловiй частинi м.Чернiгова на площi в 

7,94га. На балансi пiдприємства знаходяться: - iнженерно - лаболаторний корпус площею 

4788м.кв. - дослiдний завод площею 9756 м.кв. - лаболаторний корпус та їдальня площею 7105 

м.кв. - овочесховище на 600 тон. - дослiдне виробництво синтетичних волокон площею 9756м.кв. - 

гаражi загальною площею 612м.кв. - склади та комунiкацiї. Всi споруди були введенi в 

експлуатацiю в 1960-1987 роках i постiйно потребують витрат на утримання в належному станi. 



Первiсна вартiсть основних фондiв на 01.01.2019 року складає 12639т.грн. Знос ОЗ складає - 

10172т.грн. Коефiцiєнт зносу складає 80% 

Незначне збiльшення вартостi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду зумовлено вартiстю 

полiпшень майна за рахунок ремонту. 

Пiдприємство надає в оренду частину будiвль не задiяних у виробництвi.Загальна площа яка 

надається в оренду складає 10398 метрiв. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

-13877 -12685 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
995 995 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

995 995 

Опис 

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого 

Мiнiстерства фiнансiв України . Визначення вартостi чистих активiв проводилось за 

формулою: Чистi активи =( Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх 

перiодов) - (Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодов). Вартiсть чистих активiв = (6078т.гр. + 

2666т.грн. + 34т.грн.) - ( 0т.грн+ 22655т.грн.) = (8778т.грн.(активи) - 22655т.грн. ( 

зобов'язання) ) = -13877т.грн.(чистi активи). Статутний капiтал Товариства на дату складання 

звiту дорiвнює 995 т.грн 

Висновок 

У вiдповiдностi до чинного законодавства, зокрема вимогам ч.3 ст.155 ЦК України 

передбачається, що пiсля закiнчення кожного наступного фiнансового року пiдприємство 

зобов'язане здiйснювати розрахунок вартостi чистих активiв. Вартiсть чистих активiв 

пiдприємства за 2018 рiк менша нiж статутний капiтал, що не вiдповiдає вимогам статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

Всi рiшення про подальшу участь пiдприємства виноситься РВФДМУ, як єдиним акцiонером, 

або судовим рiшенням. 

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 6308 X X 

у тому числі:   

Кредити банку 04.05.2007 1425 20 04.05.2018 

Кредити банку 19.12.2008 4557 29 04.12.2018 

Кредити банку 02.12.2008 326 17.5 02.12.2018 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 

 
X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 
X 

 
X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 
 

X X 

за сертифікатами ФОН (за X 
 

X X 



кожним власним 

випуском): 

за векселями (всього) 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 10364 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 

 
X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 
X 5983 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 
X 22655 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. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у 

грошовій 

формі 

(тіс. грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Запаснi частини для 

сiлькогосподарського 

обладнання 

942 168.6 4.8 942 168.6 4.8 

2 

Запаснi частини для 

рiзноманiтного 

обладнання 

15 17.7 0.5 15 17.7 0.5 

3 

Запаснi частини для 

масложирової 

промисловостi 

678 1792.2 51.2 678 1792.2 51.2 

4 

Запаснi частини для 

харчової 

промисловостi 

33 139.4 3.9 33 139.4 3.9 



5 
Ремонт рiзноманiтного 

обладнання 
32 177.4 5.1 32 177.4 5.1 

6 Рiзноманiтнi послуги 205 207.9 5.9 205 207.9 5.9 

7 

Продукцiя для 

комунальних 

господарств 

м.Чернiгова 

190 163.1 4.6 190 163.1 4.6 

7 
Обладнання для 

Чернобильскої АС 
3 838.6 24 3 838.6 24 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. 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 38 

2 Витрати на оплату працi 37.8 

3 
Вiдрахування вiд фонду заробiтної 

плати 
8.5 

4 Господарськi потреби 0.7 

5 Витрати на електроенергiю 13.8 

6 Амортiзацiйнi вiдрахування 1.2 

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторсько - консалтинговая компанiя 

"НIЛ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
38054314 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна,14017,м.Чернiгiв, вул.I.Мазепи 48 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4511 23.02.2012 

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

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

1 А 004440 26.12.2000 01.01.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю 

якості, виданого Аудиторською палатою України 
778 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2018 

31.12.2018 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 
Текст аудиторського висновку надається 

повнiстю. 



Номер та дата договору на проведення аудиту 
05/19 

04.02.2019 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
04.02.2019 

31.12.2019 

Дата аудиторського висновку (звіту) 20.03.2019 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 25000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторсько - консалтинговая компанiя 

"НIЛ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
38054314 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна,14017,м.Чернiгiв, вул.I.Мазепи 48 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4511 23.02.2012 

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

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

1 А 004440 26.12.2000 01.01.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю 

якості, виданого Аудиторською палатою України 
778 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
02.01.2018 

31.12.2018 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф не надається 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
05/19 

04.02.2019 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
04.02.2019 

31.12.2019 

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.03.2019 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 25000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Акцiонерам ПАТ «Хiмтекстильмаш» 

КерiвництвуПАТ «Хiмтекстильмаш» 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

Думка 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Хiмтекстильмаш» та 

його дочiрнього пiдприємства (разом – „Група”), що складається з консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий 

стан) на 31 грудня 2017 року та консолiдованого звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), 

консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, та Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи виклад значущих 

облiкових полiтик. 

На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 року, та її консолiдованi фiнансовi результати i 

консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 



фiнансової звiтностi («МСФЗ»).  

Основа для думки  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» нашого 

звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, 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. 

Ключовi питання аудиту  

Ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в цьому звiтi незалежного 

аудитора. 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi звiту емiтента, 

який включає фiнансову iнформацiю, перевiрену нами та нефiнансову iнформацiю, яка нами не перевiрялась. 

Очiкується, що звiт емiтента буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитись з iншою фiнансовою 

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. 

Коли ми ознайомимося за Звiтом емiтента, та якщо ми дiйдемо висновку, о в ньому iснує суттєве викривлення, нам 

потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання, тим кого надiлено найвищими повноваженнями. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi Групи 

вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або 

помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi Групи управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

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

компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Групи у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

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

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. 

Крiм того ми: 

• Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики , а також 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, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

• Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкритiй 

iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть товариства 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкритiй iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 



товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення;  

Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, 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 аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо це за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  

 

 

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової 

Компанiї «НIЛ» 

Аудитор Наталiя Iванiвна Ляшенко  

Сертифiкат аудитора серiї А №004440  

виданий Аудиторською Палатою України  

26 грудня 2000 року, 

Диплом АССА ДипIФР №1837478 

Звiт незалежного аудитора 

з надання впевненостi щодо iнформацiї про корпоративне управлiння, вiдображеної у звiтi керiвництва (звiтi з 

управлiння) 

ПАТ «ХIМТЕКСТИЛЬМАШ» 

 

КерiвництвуПАТ «ХIМТЕКСТИЛЬМАШ» 

 

1.Iнформацiя про предмет завдання та опис рiвня впевненостi. 

Ми провели перевiрку iнформацiї про корпоративне управлiння, вiдображеної у звiтi керiвництва у складi звiту 

емiтента цiнних паперiвПАТ«ХIМТЕКСТИЛЬМАШ» за 2018 рiк з метою отримання обгрунтованої впевненостi щодо 

вiдповiдностi поданої iнформацiї законодавчим та нормативним вимогам. Перевiрена iнформацiя включає: 

• iнформацiю про власний кодекс корпоративного управлiння товариства; 

• iнформацiю про проведенi загальнi збори товариства у звiтному перiодi та загальний опис питань, що розглядались 

на вказаних зборах; 

• iнформацiю про персональний склад наглядової та колегiального виконавчого органу емiтента, про проведенi 

засiдання та загальний опис питань, якi розглядались на засiданнях таких органiв разом з прийнятими на них 

рiшеннями;  

• опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;  

• перелiк осiб, якi є прямо або опосередковано власниками значного пакету акцiй емiтента;  

• iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;  

• порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента. 

2. Застосовнi критерiї. 

При перевiрцi iнформацiї про корпоративне управлiння ПАТ «ХIМТЕКСТИЛЬМАШ» ми керувалися вимогами 

Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), зокрема статтею 40’; 

Закону України «Про акцiонернi товариства» зi змiнами та доповненнями; вимогами Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826, зi змiнами та доповненнями, Принципами корпоративного управлiння, 

затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 №955. 

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiстьскладання i подання звiту про корпоративне 

управлiння у складi звiту керiвницта (звiту з управлiння), що включено до звiту емiтента вiдповiдно до вимог Закону 

України «Про цiннi папери та фоновий ринок», згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi пiдприємства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи 



припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

4. Вiдповiдальнiсть аудитора. 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що звiт про корпоративне управлiння складено у 

вiдповiдностi до вимог Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, iу цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки, та випуск звiту незалежного аудитора, що мiстить висновок про предмет завдання. Обгрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що процедури отримання доказiв, проведенi вiдповiдно 

до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди можуть виявити суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть 

бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi 

даного звiту про корпоративне управлiння. 

Виконуючи завдання з пiдтвердження вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо 

професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього перiоду виконання завдання. 

Крiм того ми: 

• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також 

отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. 

Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються виконання з пiдтвердження, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи 

внутрiшнього контролю; 

• оцiнюємо прийнятнiсть та обгрунтованiсть тверджень i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським 

персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй 

або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємство продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми 

доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi 

аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у звiтi з управлiння або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi; 

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст звiту з корпоративного управлiння включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи вiдповiдаєподана у звiтi iнформацiя, законодавчим та нормативним вимогам по її 

складанню, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

• Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення процедур перевiрки та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

• Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

5. Застосовнi вимоги контролю якостi. 

Аудиторська компанiя дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила 

комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних 

вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. 

6. Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог 

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, 

затверджених Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних 

принципах чесностi, об’єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та 

професiйної поведiнки. 

7. Перегляд виконаної роботи 

• Метою виконання процедур щодо перевiрки звiту про корпоративне управлiння було отримання доказiв, якi 

дозволяють сформувати судження щодо: 

1) вiдповiдностi iнформацiї про корпоративне управлiння у Товариствi, вiдображеної у звiтi, вимогам Закону України 

«Про акцiонернi товариства», Принципам корпоративного управлiння, вимогам Статуту Товариства та прийнятим 

Положенням Товариства. 

• При виконаннi завдання з надання обгрунтованої впевненостi ми проаналiзували Статут Товариства, Положення, 

якими керується товариство, накази та iншi розпорядчi документи, що регламентують систему внутрiшнього 

контролю, посадовi iнструкцiї, органiзацiйно-управлiнську структуру товариства, норми та нормативи, що 

застосовуються Товариством, документи, що пiдтверджують iнформацiю про володiння особами значними пакетами 

акцiй. 

• Кiлькiсний склад сформованих органiвуправлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону 



України "Про акцiонернi товариства". 

• Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось. 

• Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.  

• Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностiоблiковоїдокументацiї та включає адмiнiстративний та 

бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiжпрацiвниками 

Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для 

здiйснення повної господарської операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, 

достовiрнiстьзвiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. 

• Товариство адекватно оцiнює ризики фiнансово-господарської дiяльностi та корпоративного управлiння та здiйснює 

попереджувальнi заходи у вiдповiдь на оцiненi ризики на мiкрорiвнi.  

• Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Наглядова рада товариства, Ревiзiйна 

комiсiя. 

• Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснюваввиконуючий 

обов’язки Голови правлiння Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.  

• Оскiльки 100% акцiй Товариства належать Державi в особi Фонду держмайна, то загальнi збори не скликаються, 

повноваження загальних зборiв акцiонерiв належать Фонду держмайна України. 

Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, Фондом держмайна. 

8. Висновок 

За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки iнформацiї, вiдображеної у звiтi про корпоративне 

управлiння, аудиторами зроблено висновок: 

На нашу думку, ПАТ «ХIМТЕКСТИЛЬМАШ» у звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк розкрито iнформацiю в 

усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» №3480-IV (зi змiнами та 

доповненнями), Закону України «Про акцiонернi товариства» зi змiнами та доповненнями та вимог Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 (зi змiнами та доповненнями). 

 

 

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова 

компанiя «НIЛ» 

Аудитор Наталiя Iванiвна Ляшенко  

Сертифiкат аудитора серiї А №004440  

виданий Аудиторською Палатою України  

26 грудня 2000 року, 

Диплом АССА ДипIФР №1837478 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2018 0 0 

2 2017 0 0 

3 2016 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): 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 Фонд державного майна 

України (з 08.07.02014 року Регiональне вiддiлення ФДМУ), як єдиний акцiонер, 

який здiйснює управлiння Товариством шляхом прийняття рiшень (розпоряджень) 

з питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв.  

Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): 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 Фонд державного майна 

України (з 08.07.02014 року Регiональне вiддiлення ФДМУ), як єдиний акцiонер, 

який здiйснює управлiння Товариством шляхом прийняття рiшень (розпоряджень) 

з питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв.  

Ні 

 

Які були 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 зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Позачергови збори не скликались. 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 Фонд державного майна України (з 08.07.02014 року Регiональне 

вiддiлення ФДМУ), як єдиний акцiонер, який здiйснює управлiння Товариством 

шляхом прийняття рiшень (розпоряджень) з питань, що вiднесенi до компетенцiї 

Загальних зборiв 

Ні 

 

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 

Позачергови збори не скликались. 

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 Фонд 

державного майна України (з 

08.07.02014 року Регiональне 

вiддiлення ФДМУ), як єдиний 

акцiонер, який здiйснює 

управлiння Товариством шляхом 

прийняття рiшень (розпоряджень) 

з питань, що вiднесенi до 

компетенцiї Загальних зборiв 

Інше (зазначити) 

Позачергови збори не скликались. 

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 Фонд 

державного майна України (з 

08.07.02014 року Регiональне 

вiддiлення ФДМУ), як єдиний 

акцiонер, який здiйснює 

управлiння Товариством шляхом 

прийняття рiшень (розпоряджень) 

з питань, що вiднесенi до 

компетенцiї Загальних зборiв 

У разі скликання, але не 

проведення чергових 

загальних зборів 

зазначається причина їх 

непроведення 

Позачергови збори не скликались. 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 Фонд 

державного майна України (з 08.07.02014 року Регiональне 

вiддiлення ФДМУ), як єдиний акцiонер, який здiйснює управлiння 

Товариством шляхом прийняття рiшень (розпоряджень) з питань, 

що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв 

У разі скликання, але не 

проведення позачергових 

загальних зборів 

зазначається причина їх 

непроведення 

Позачергови збори не скликались. 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 Фонд державного майна України (з 08.07.02014 року 

Регiональне вiддiлення ФДМУ), як єдиний акцiонер, який 

здiйснює управлiння Товариством шляхом прийняття рiшень 

(розпоряджень) з питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних 

зборiв 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 
 

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

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

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

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

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 



Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Iнформацiя вiдсутня. 

 

Iнформацiя вiдсутня. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?   

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  
У складi Наглядової ради 

комiтетiв не створювалось. 

Інші (запишіть)  
У складi Наглядової ради 

комiтетiв не створювалось. 

 

У складi Наглядової ради комiтетiв не створювалось. 

У складi Наглядової ради комiтетiв не створювалось. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  

Товариство не заключало 

договори з членами Наглядової 

ради, якi передбачають оплату. 

Винагороди за звiтний перiод не 

виплачувались 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 



Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Згiдно Положенню про Наглядову раду Товариства,члени 

Наглядової ради зобов'язанi дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно 

та не перевищувати своїх повноважень. Iншiх вимог до членiв наглядової ради у 

внутрiшнiх документах Товариства не передбачено.  

 
X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

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

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  

На дату складання звiту змiн у 

складi наглядової ради товариства 

не вiдбувалось. Склад наглядової 

ради був затверджен 22.02.2016 

року строком на 3 роки. На дату 

складання звiту новий склад 

Наглядової ради не жатверджено.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

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

трьох років? 1 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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



Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так 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 розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

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):  

На пiдприємствi є " Положення 

про порядок розгляду питань 

щодо розпорядження та 

використання майна ПАТ 

"Хiмтекстильмаш". До видачi 

органом приватизацiї наказу про 

виконання плану розмiщення 

акцiй Товариства, у випадках i в 

порядку, встановлених 

законодавчими актами України, 



до Товариства, як власника майна, 

може бути застосовано обмежене 

користування його майном 

вiдповiдно до норм чинного 

законодавства України. До 

виключення товариства з перелiку 

об'єктiв державної власностi, що 

не пiдлягають приватизацiї, 

Товариство не може вчиняти дiї 

стосовно майна, переданого до 

його статутного капiталу, 

наслiдком яких може бути 

вiдчуження майна, у тому числi, 

передача його до статутного 

капiталу iнших господарських 

органiзацiй, передача в заставу, 

тощо.  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Ні Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Ні Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Так Ні Так Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 



Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) 

Звнiшнiй аудитор затверджувався 

Наглядовою радою за поданням 

Правлiння Товариства. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  

Вибiр зовнiнього аудитора 

визначається пiдприємством 

виходячи з об'єктивностi вартостi 

послуг на обов'язковий аудит. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) 

В минулому роцi перевiрку 

фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства проводила 

Ревiзiйна комiсiя. 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 



За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  

Ревiзiйна комiсiя проводить 

перевiрку рiчної, або в разi 

необхiдностi за дорученням 

Голови Наглядової Ради 

Товариства i квартальної 

фiнансової звiтностi згiдно 

обовязкiв зазначених в Статутi 

Товариства та "Положеннi про 

ревiзiйну комiсiю". 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Прпозицiй з боку iнвесторiв в 2018 роцi не надходило.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Ні 



 

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

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

Пiдприєсмство не має кодексу корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

Пiдприєсмство не має кодексу корпоративного управлiння, вiдповiдно iнформацiю про 

прийняття акцiонерним товариством цього кодексу не було оприлюднено.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Пiдприєсмство не має кодексу корпоративного управлiння. 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

Територія 
 

за КОАТУУ 7410136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 72.19 

Середня кількість 

працівників 
40 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса м.Чернiгiв, вул. I.Мазепи 110 
 

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 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 
   

первісна вартість 1001 
   

накопичена амортизація 1002 
   

Незавершені капітальні інвестиції 1005 
   

Основні засоби: 1010 
   

первісна вартість 1011 
   

знос 1012 
   

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 
   

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 
   

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 

   

Інші необоротні активи 1090 
   

Усього за розділом I 1095 
   

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 
   

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 

   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130    

з бюджетом 1135 
   

у тому числі з податку на прибуток 1136 
   

з нарахованих доходів 1140 
   

із внутрішніх розрахунків 1145 
   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 
   

Поточні фінансові інвестиції 1160 
   

Гроші та їх еквіваленти 1165 
   

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 
   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 

   

Баланс 1300 
   

 

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 
   

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 
   

Капітал у дооцінках 1405 
   

Додатковий капітал 1410 
   

Емісійний дохід 1411 
   

Накопичені курсові різниці 1412 
   

Резервний капітал 1415 
   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 
   

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435 
   

Усього за розділом I 1495 
   

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; (на початок 

звітного періоду) 
1531 

   

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 

   

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 

   

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 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 
   

Векселі видані 1605 
   

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 

   

за товари, роботи, послуги 1615 
   

за розрахунками з бюджетом 1620 
   

за у тому числі з податку на прибуток 1621 
   

за розрахунками зі страхування 1625 
   

за розрахунками з оплати праці 1630 
   

за одержаними авансами 1635 
   

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 
   

Усього за розділом IІІ 1695 
   

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 
   

 

Примітки Пiдприємство подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

Керівник Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 

  

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 ( ) ( ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090   

 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 
  

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 

  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 

  

Адміністративні витрати 2130 ( ) ( ) 

Витрати на збут 2150 ( ) ( ) 

Інші операційні витрати 2180 ( ) ( ) 

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 ( ) ( ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 
  

Інші фінансові доходи 2220 
  

Інші доходи 2240 
  

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 ( ) ( ) 

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 
  

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 
  

Витрати на оплату праці 2505 
  

Відрахування на соціальні заходи 2510 
  

Амортизація 2515 
  



Інші операційні витрати 2520 
  

Разом 2550 
  

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 
  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 
  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 
  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 

  

Дивіденди на одну просту акцію 2650 
  

 

Примітки Пiдприємство подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

Керівник Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2018 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 Пiдприємство подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

Керівник В.о. голови правлiння О.I. Болтян 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2018 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 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості 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: 3255 X 
 

X ( ) 



фінансових інвестицій 

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 
Пiдприємство подає звiт про рух грошових коштiв за 

прямим методом. 

Керівник В.о. Голови правлiння О.I. Болтян 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



   
КОДИ 

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

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2018 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 

        

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 4220 
        



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 
        

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 

4291 
        



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 

        

Залишок на 

кінець року 
4300 

        

 

Примітки Пiдприємство подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

Керівник Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

Територія 
 

за КОАТУУ 7410136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 72.19 

Середня кількість 

працівників 
40 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 1401, 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 31.12.2018 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 2437 2467 
 

 первісна вартість 1011 12500 12639 
 

 знос 1012 10063 10172 
 

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 6048 6078 
 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1123 561 
 

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 324 415 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

161 

 

152  

 з бюджетом 1135 
   

 у тому числі з податку на прибуток 1136 
   

 з нарахованих доходів 1140 
   

 із внутрішніх розрахунків 1145 
   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1034 1461 
 

Поточні фінансові інвестиції 1160 
   

Гроші та їх еквіваленти 1165 36 77 
 

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 2678 2666 
 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 

 
34 

 

Баланс 1300 8726 8778 
 

 

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 -20441 -21633 
 

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435 
   

Неконтрольована частка 1490 
   

Усього за розділом I 1495 -12685 -13877 
 

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 800 941 
 

 за розрахунками з бюджетом 1620 
   

 у тому числі з податку на прибуток 1621 
   

 за розрахунками зі страхування 1625 
   

 за розрахунками з оплати праці 1630 7642 7480 
 

 за одержаними авансами 1635 89 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 6572 7917 
 

Усього за розділом IІІ 1695 21411 22655 
 

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 8726 8778 
 

 

Примітки 

Примiтки зазначенi в Примiтках до фiнансової звiтностi 

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

Керівник В.о. голови правлiння О.I.Болтян 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3519 3619 

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 2932 3497 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 
  

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

587 

 

122 

 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 5119 3796 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 

  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 

  

Адміністративні витрати 2130 ( 2833 ) ( 2540 ) 

Витрати на збут 2150 ( ) ( ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4101 ) ( 3331 ) 

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 ( 1278 ) ( 1953 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 
  

Інші фінансові доходи 2220 
  

Інші доходи 2240 86 251 

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 ( 1192 ) ( 1702 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
  

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 

  

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350   

 збиток 2355 ( 1192 ) ( 1702 ) 

 

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 1192 1702 

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 5819 5616 

Витрати на оплату праці 2505 2478 2091 

Відрахування на соціальні заходи 2510 641 633 

Амортизація 2515 139 152 

Інші операційні витрати 2520 839 876 

Разом 2550 9916 9368 

 

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 -0.29 -0.46 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.29 -0.46 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Перманентнi збитки з'їдають власний капiтал та приводять 

к незадовiльнiй структурi балансу. Гострий дефiцит 

власного капiталу гальмує хiд виробничого процесу, 

швидкiсть господарського обороту коштiв пiдприємства, 

кредиторської заборгованостi та неплатоспроможностi. 

Збитковiсть пiдприємства не забезпечує необхiдний 

прирiст власних фiнансових ресурсiв, тому його 

фiнансовий стан не може бути стiйким.  

Керівник В.о.Голови правлiння О.I. Болтян 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2018 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 

 

4088 

 

3629 

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 3805 2605 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 3597 ) ( 2679 ) 

Праці 3105 ( 2242 ) ( 1941 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1652 ) ( 1441 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 8 ) ( 66 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 854 ) ( 775 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 790 ) ( 600 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 60 ) ( ) 

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 ( 301 ) ( 204 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 41 -31 

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 41 -31 

Залишок коштів на початок року 3405 36 67 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 
  

Залишок коштів на кінець року 3415 77 36 

 

Примітки 

На протязi звiтного перiоду пiдприємство вiдчувало 

постiйну недостатнiсть обiгових коштiв.  

Фiнансовий стан пiдприємства не стабiльний, про що 

свiдчать кризовi показники лiквiдностi та фiнансової 

стiйкостi. Збитковiсть пiдприємства не забезпечує 

необхiдний прирiст власних фiнансових ресурсiв, тому 

його фiнансовий стан не може бути стiйким. 

Керівник В.о. голови правлiння О.I. Болтян 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хiмтекстильмаш" 
за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2018 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 
Пiдприємство подає звiт про рух грошових коштiв за 

прямим методом. 

Керівник В.о. Голови правлiння О.I. Болтян 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



   
КОДИ 

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

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" за ЄДРПОУ 14314311 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2018 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 995 

 
6761 

 
-20441 

  
-12685 

 

-

12685 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 
          

Виправлення 

помилок 
4010 

          

Інші зміни 4090 
          

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 995 
 

6761 
 

-20441 
  

-12685 
 

-

12685 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 
    

-1192 
  

-1192 
 

-1192 

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 

матеріальне 

4225 
          



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 

    
-1192 

  
-1192 

 
-1192 

Залишок на кінець 

року 
4300 995 

 
6761 

 
-21633 

  
-13877 

  

 

Примітки 

К внутрiшнiм факторам якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства треба вiднести 

кризу доходностi. Перманентнi збитки з'їдають власний капiтал та приводять к 

незадовiльнiй структурi балансу. 



Керівник В.о. Голови правлiння О.I. Болтян 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер С.О. Шкапова 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Звiт керiвництва (звiт про управлiння) 

ПАТ «ХIМТЕКСТИЛЬМАШ» 

1.Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента. 

ПАТ "Хiмтекстильмаш" є публiчним акцiонерним товариством в якому 100% акцiй належить 

державi в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України.До структури ПАТ 

«Хiмтекстильмаш» входить структурний пiдроздiл - Дослiдний завод Публiчного акцiонерного 

товариства «Хiмтекстильмаш» без статусу юридичної особи та не має вiдокремленого балансу. 

Крiм того, у вiдповiдностi до наказу Фонду держмайна України вiд 15.06.2012 № 2966 створено 

дочiрнє пiдприємство «Хiмтекстильмаш-сервiс» ПАТ «Хiмтекстильмаш» (далi – ДП 

«Хiмтекстильмаш-сервiс»).  

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. 

Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у вiдповiдностi до Конституцiї України, Цивiльного 

Кодексу України, Господарського Кодексу України, та iнших законодавчих актiв України, 

Статутом ПАТ "Хiмтекстильмаш", власним Статутом. Пiдприємство є юридичною особою, 

користується правами та виконує обов'язки, якi пов'язанi з його дiяльнiстю. Пiдприємство має 

самостiйний баланс, розрахунковий, валютний рахунки, печатку з власним найменуванням та iншi 

необхiднi печатки та штампи. Пiдприємство зареєстроване 07.07.2012р.Мiсцезнаходження: 

м.Чернiгiв, вул.I.Мазепи 110.Протягом звiтного перiоду змiн в структурi ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

не вiдбувалось. 

В перспективi подальший розвиток товариства вiрогiдний, але залежить вiд зовнiшнiх 

економiчних факторiв та майбутньої стабiльностi макроекономiки України вцiлому. Також на 

подальший розвиток товариства, з огляду на його вид дiяльностi, впливає вартiсть енергоносiїв, 

яка в 2018 роцi значно зросла, та конкуренцiя в даному видi дiяльностi. 

Товариство планує в подальшому функцiонувати на безперервнiй основi. 

2. Iнформацiя щодо розвитку емiтента. 

На 31.12.2018 року середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПАТ "Хiмтекстильмаш" та 

ДП "Хiмтекстильмаш-сервiс" складає 40 чоловiка з них 13 жiнок. На початок року вiдповiдно - 37 

штатних працiвника. Зовнiшнi сумiсники - 6чол. Працюючих за цiвiльноправовими договорами в 

середньому - 12 чол. Мають повну вищу освiту 22 чоловiка, 13 пенсiонерiв за вiком , 4 по 

iнвалiдностi.  

На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається виготовленням машин та обладнання для 

переробки сiльгосппродукцiї, а саме маслопресiв для кiнцевого отжиму масла з маслiчних культур, 

жаровнi для вологотеплової обробки мятки семян маслiчних культур , рiвномiрного дозування та 

подачi сипучих матерiалiв, iнактиватор ферментiв в подробленому ядрi насiння, подача мятки на 

один i два маслопреси,також виготовленням по кресленням та ескiзам замовника нестандартного 

обладнання, та запасних частин до обладнання рiзного призначення. Досвiд та фах персоналу ПАТ 

дозволяє розробити конструкторську i технiчну документацiю на будь яке технологiчне 

обладнання на пiдставi початкових даних замовника з привязкою проекту до мiста експлуатацiї. 

Замовниками на продукцiю та постачальниками сировини є пiдприємства України. 

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства жорстко зумовлена загальною економiчною ситуацiєю, 

галузевими пропорцiями i платоспроможним попитом населення, а також рядом iнших зовнiшнiх 

та внутрiшнiх факторiв, якi впливають на його дiяльнiсть на протязi тривалого часу 

До зовнiшнiх чинникiв треба вiднести : 

- нестабiльнiсть господарського та податкового законодавства, 

- значний рiвень iнфляцiї, 



- зниження покупної спроможностi замовникiв, 

- нестабiльнiсть фiнансового ринку, 

- криза, та посилення конкуренцiї в галузi. 

Враховуючи всi цi фактори, треба вiдзначити, що пiдприємству дуже складно розробити свою 

стратегiю розвитку. Ринок диктує умови. Пiдприємство не може вибрати для виготовлення бiльш 

рентабельну продукцiю, а бере те, що потребує замовник. 

За географiчним розташування сфера дiяльностi Товариства зосереджується в м. Чернiговi та 

Чернiгiвськiй областi. 

Дiяльнiсть, яку проводить Товариство, не впливає на екологiю. 

Лiквiднiсть та зобов’язання пiдприємства безпосередньо пов’язанi мiж собою. 

Лiквiднiсть – спроможнiсть окремої установи чи системи в цiлому забезпечувати своєчаснiсть, 

повноту та безперервнiсть виконання усiх своїх грошових зобов’язань. Коефiцiєнти лiквiдностi 

мають значення, якi знаходяться нижче нормативних значень. Коефiцiєнти лiквiдностi показують, 

що Товариство не може своєчасно розраховуватись за поточними зобов’язаннями. 

На протязi звiтного перiоду вiдбувалась постiйна недостатнiсть робочого капiталу. Коефiцiєнт 

поточної лiквiдностi дорiвнює 0,1, а нормативне значення >1, це свiдчить про недостатнiсть 

ресурсiв пiдприємства для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiент фiнансової стiйкостi 

складає – 0,6.Як бачимо всi показники значно нижче нормотивного значення, що свiдчить про 

потребу пiдприємтва в обiгових коштах. Для покращення фiнансового стану, пiдприємство планує 

нарощувати виробничi потужностi активiзувати пошук замовникiв та орендаторiв для сдачi в 

оренду вiльних вiд виробництва площ, лiквiдувати борги за рахунок реалiзацiї майна яке не 

використовується для потреб виробництва. 

У звiтному перiодi дiяльнiсть пiдприємства була збиткова. В цiлому загальний фiнансовий стан 

Товариства можна охарактеризувати як залежний вiд зовнiшнiх кредиторiв, кризовий та з 

незадовiльною платоспроможнiстю. 

3.Iнформацiя щодо придбання власних акцiй емiтентом. 

Протягом звiтного перiоду товариство не придбавало власних акцiй. 

 

4.Iнформацiя про наявнiсть фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. 

Фiлiй та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.  

5.Iнформацiя щодо укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або 

витрат емiтента. 

Основнi фiнансовi зобов’язання Товариства включають, кредиторську заборгованiсть. Зазначенi 

фiнансовi зобов’язання це короткостроковi поточнi зобов’язання iз поточних податкiв, оплати 

працi, розрахункiв з постачальникамиТовариства, та простроченi зобов’язання з податкiв та iнших 

розрахункiв. Основнi зобов’язання – це – кредиторська заборгованiсть iз розрахункiв з 

постачальниками. 

ПАТ «Хiмтекстильмаш» не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних 

фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками спрямована на вiдстеження 

динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на 

результати дiяльностi Товариства. 

В процесi своєї дiяльностi Товариство пiддається дiї рiзних фiнансових ризикiв, зокрема впливу 

змiн валютних курсiв, ризику лiквiдностi, кредитного ризику. Загальна програма управлiння 

ризиками Товариства придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi 

звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi. Основнi цiлi управлiння 

фiнансовими ризиками – визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не 

перевищувалися. Мета управлiння операцiйними i юридичними ризиками – забезпечення 

належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на зведення цих ризикiв 

до мiнiмуму. 

6.Звiт про корпоративне управлiння. 

1)Опис принципiв корпоративного управлiння. 

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом 



виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, 

прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння 

здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства» тощо, Статуту ПАТ 

«Хiмтекстильмаш», рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв в.о. Голови 

правлiння Товариства.ПАТ «Хiмтекстильмаш» дотримується принципiв корпоративного 

управлiння, спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, 

клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками, пiдвищення ефективностi дiяльностiтовариства, 

збiльшення активiв товариства, пiдтримку її фiнансової стабiльностi та прибутковостi. 

Корпоративне управлiння товариства базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в 

тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру управлiння з 

метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами, на принципi 

ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав 

та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв страхової компанiї. 

2)Iнформацiя про проведенi збори акцiонерiв 

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 Фонд 

державного майна України (з 08.07.02014 року Регiональне вiддiлення ФДМУ), як єдиний 

акцiонер, який здiйснює управлiння Товариством шляхом прийняття рiшень (розпоряджень) з 

питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв. 

3)Iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган товариства 

Наглядова рада товариства обрана у складi 5 сiб згiдно Статуту: 

Голова Наглядової ради – Титаренко Ольга Миколаївна (акцiонер) 

Члени Наглядової ради – Йовенко Валерiй Iванович (акцiонер) 

Єрко Тарас Iванович (представник акцiонера) 

Аношенко Юрiй Михайлович (представник акцiонера) 

Тарарака Наталiя Олексiївна (представник акцiонера) 

Треба вiдзначити, що строк повноважень Наглядової ради закiнчився, новий склад Наглядової 

ради не призначено. Новий склад Наглядової ради буде вiдповiдати вимогам нової редакцiї 

Статуту товариства.  

Комiтетiв при Наглядовiй радi у Товариствi не створювалось. 

Вимоги до членiв Наглядової ради iснують, вони закрiпленi в Положеннi 

про наглядову раду ПАТ «Хiмтектильмаш» та передбачають, що члени Наглядової ради 

обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 

юридичних осiб – акцiонерiв. А також, членом Наглядової ради не може бути одночасно Голова 

правлiння Тоариства та/або член Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.Протягом 2018 року не було 

переобрання членiв Наглядової ради. При обраннi членами Наглядової ради, члени Наглядової 

ради обов’язково ознайомлюються з внутрiшнiми документами Товариства.  

Засiдання Наглядової ради проводяться перiодично у разi необхiдностi в середньому 1 раз на 

мiсяць. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують.  

До компетенцiї Наглядової ради належить, в тому числi, прийняття рiшення про проведення зборiв 

акцiонерiв, пiдготовка порядку денного зборiв, прийняття рiшення про iнвестування коштiв в 

частки, паї та цiннi папери iнших юридичних осiб, прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть товарiв або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 

вiдсоткiв вартостi майна за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Виконавчим органом Товариства є Правлiння Товариства – колегiальний виконавчий орган на чолi 

з Головою правлiння, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством 

здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства. 

Голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, вiн органiзує 

виконання їх рiшень i вiдповiдає за ефективнiсть роботи Товариства. 

4)Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю 



В Товариствi створена Ревiзiйна комiсiя.  

Пiд внутрiшнiм контролем в товариствi розумiється система заходiв, органiзованих керiвництвом 

пiдприємства i здiйснюваних на пiдприємствi з метою найбiльш ефективного виконання всiма 

працiвниками своїх посадових обов’язкiв при здiйсненнi господарської операцiї. Пiд цим мається 

на увазi не тiльки i не стiльки функцiонування контрольно-ревiзiйного пiдроздiлу, а створення 

системи всеохоплюючого контролю, коли вiн є справою не тiльки ревiзора , а й усього апарату 

управлiння.  

Елементи контрольного середовища товариства: 

-Стиль та основнi принципи управлiння пiдприємством. 

Керiвництво Товариства демонструє професiйну компетентнiсть. Керiвництво товариства 

створило атмосферу всеоб’ємлючого контролю. Керiвництво своїм прикладом виховує у 

працiвникiв добросовiсне вiдношення до справи. 

-Органiзацiйна структура пiдприємства. 

Створена чiтка система влади та пiдпорядкованостi. Кожен працiвник знає кому вiн 

пiдпорядкований i кому вiн може поставити задачi. Посередством посадових iнструкцiй створена 

однозначна регламентацiя повноважень працiвникiв. Посадовими iнструкцiями створено 

розумiння працiвникiв, за що вони несуть вiдповiдальнiсть i по яким критерiям оцiнюються 

результати їх дiяльностi. 

-Кадрова полiтика. 

Кадрова полiтика здiйснюється адмiнiстрацiєю з метою формування колективу iз необхiдного 

числа працiвникiв, що володiють квалiфiкацiєю, досвiдом, чеснiстю, лояльнiстю. 

-Розподiл вiдповiдальностi та повноважень. 

В посадових iнструкцiя, що розробленi Товариством, вiдображено розподiл вiдповiдальностi та 

повноважень, що гарантує правильне ведення господарських операцiй та забезпечує здiйснення 

захисної функцiї бухгалтерського облiку. Для кожного працiвника посадова iнструкцiя визначає: 

комi пiдпорядкований працiвник, ким керує працiвник, яку роботу виконує, якi рiшення 

уповноважений приймати, за що вiдповiдає та яким чином несе вiдповiдальнiсть, якi документи 

пiдписує та виконує.  

Система внутрiшнього контролю Товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного 

та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку 

рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть 

фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. 

Також задачами система вутрiшнього контролю є забезпечення збереження активiв Товариства, 

забезпечення ефективного управлiння ризиками господарської дiяльностi. 

Контроль за основними видами ризикiв пiдприємницької дiяльностi Товариства органiзовується на 

трьох рiвнях. 

На iндивiдуальному рiвнi є ризики розкрадання, ризики укладання договорiв, якi наносять ущерб. 

Заходи контролю, якi здiйснюються товариством – контроль за наявнiстю особистiсними 

квалiфiкацiйними критерiями, наявнiстю посадових iнструкцiй, контроль за об’ємом ресурсiв, 

проведення процедур звiряння, узгодження та вiзування документiв. 

На мiкрорiвнi є ризики неплатоспроможностi (зниження капiталу), ризик втрати лiквiдностi, 

правовий ризик, ринковий ризик (ризик втрати доходу). Заходи контролю – контроль 

достовiрностi наданої керiвництву iнформацiї про поточний стан показникiв на ринку, контроль 

дотримання юридичної правомiрностi та економiчної доцiльностi, угод що укладаються, контроль 

за вiдповiднiстю даних фiнансової звiтностi регiстрам синтетичного та аналiтичного облiку. 

На макрорiвнi iснує ризик несприятливих умов для ведення пiдприємницької дiяльностi,  

Вiдповiдно до Статуту Товариства, до компетенцiї Наглядової ради належить:  

-Визначення основних напрямiв дiяльностi 

-Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв) 

-Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства. 

-Прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу. 

-Затвердження зовнiшнього аудитора 

До компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв належить: 



-Затвердження рiчного фiнансового звiту 

-Обрання та припинення повноважень голови та членiв наглядової ради 

-Обрання та припинення повноважень ревiзора (голови та членiв ревiзiйної комiсiї) 

-Визначення винагороди для голови та членiв наглядової ради 

-Прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй 

-Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй. 

Затвердження договорiв, щодо яких iснує конфлiкт iнтересiв не належить до компетенцiї жодного 

органу Товариства. 

Статут товариства мiстить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати 

рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi акцiонерного Товариства. 

Товариство має Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову 

раду,Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про порядок 

розгляду питань використання майна. 

Акцiонер може отримати iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного товариства про фiнансову 

звiтнiсть та результати дiяльностi на загальних зборах, iз загальнодоступної iнформацiйної бази 

даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, копiї документiв надаються на 

запит акцiонера, та iнформацiя розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi акцiонерного 

товариства, iнформацiю про склад органiв управлiння товариства – на загальних зборах, iз 

загальнодоступної бази iнформацiйної бази даних НКЦПФР. Iз статутом товариства та 

внутрiшнiми документами, з протоколами загальних зборiв акцiонерiв пiсля їх проведення та 

розмiром винагороди посадових осiб акцiонери можуть ознайомитися безпосередньо в 

акцiонерному товариствi 

Фiнансова звiтнiсть товариства складається по Нацiональним стандартам (положенням) 

бухгалтерського облiку.  

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства за 2018 рiк проводилась. 

Для проведення перевiрки iнформацiї, зазначеної у звiтi про управлiння та висловлення думки 

щодо неї, залучено ТОВ «Аудиторсько-консалтингова компанiя «НIЛ». Рiшення про затвердження 

було прийнято Наглядовою радою. 

В Товариствiє Ревiзiйна комiсiя. 

5)З перелiком осiб, якi прямо або опосередковано володiють значним пакетом акцiй можна 

ознайомитись на сайтi загальнодоступної бази даних НКЦПФР. 

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

загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись у 2018 роцi. 

Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах не було. 

7)Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Iнформацiя про будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення. 

Порядок роботи членiв Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також 

цивiльно-правовими чи трудовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради.  

Наглядова рада Товариства обирається та звiльняється рiшенням акцiонера в особi Фонду 

держмайна. 

Винагорода членам Наглядової ради не нараховується.  

Голова правлiння Товариства призначається Наглядовою радою. Умови контрактiв якi 

укладаються з Головою правлiння та встановлення розмiру винагороди затверджується 

Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракти з головою пралвння пiдписує Голова 

Наглядової ради. 

При звiльненнi Голови правлiння Товариства винагорода виплачується згiдно трудового 

законодавства. 

8)Повноваження посадових осiб емiтента 

До повноважень Наглядової ради належить затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi 

регламентують порядок будь-яких взаємовiдносин Товариства з акцiонерами; 

Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв; 



Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв акцiонерiв; 

Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв крiм акцiй, на суму що не 

перевищує 25% вартостi активiв; 

Прийняття рiшення про викуп iнших цiнних паперiв; 

Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 

Затвердження рiшення про iнвестування коштiв та майна Товариства в частки iнших юридичних 

осiб та в цiннi папери; 

Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; 

Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть товарiв, робiт, 

послуг, шо є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок взятих на себе 

зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати пiд час викупу акцiй; 

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна, яке юридичнi та фiзичнi особи сплачують за 

акцiї емiтента; 

Прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть осiб, визначених 

чинним законодавством. 

До повноважень Голови правлiння належить: 

Без доручення представляти iнтереси Товариства та дiяти вiд iменi Товариства; 

Вчиняти правочини вiд iменi Товариства в межах, Визначених Статутом та Рiшеннями Наглядової 

ради; 

Видавати доручення, накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма 

працiвникам Товариства; 

Наймати та звiльняти працiвникiв; 

Здiйснювати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення ефективної господарської дiяльностi 

Товариства згiдно з чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами 

Товариства 

 

9)Iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння. 

Висновок 

За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки iнформацiї, вiдображеної у звiтi про 

корпоративне управлiння, аудиторами зроблено висновок: 

На нашу думку, ПАТ «ХIМТЕКСТИЛЬМАШ» у звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк 

розкрито iнформацiю в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Закону України «Про цiннi папери та 

фондовий ринок» №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), Закону України «Про акцiонернi 

товариства» зi змiнами та доповненнями та вимог Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв № 2826 (зi змiнами та доповненнями). 
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?  

Звiт про фiнансовий стан 

(тисяч гривень) 

Актив Примiтки На 31.12.18 На 31.12.17 

I. Необоротнi активи  

 

Основнi засоби 7 6078 6048 

первiсна вартiсть 16250 16111 

знос 10172 10063 

Усього за роздiлом I 6078 6048 

II. Оборотнi активи 8 561 1123 

Запаси  

Торгова дебiторська заборгованiсть 10 415 324 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 14 152 161 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12 1461 1034 

Грошi та їх еквiваленти 9 77 36 

Усього за роздiлом II 2666 2678 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу,та групи вибуття 8 34  

Баланс 8778 8726 

Пасив Примiтки На 31.12.18 На 31.12.17 

I. Власний капiтал 17 995 995 

Статутний капiтал  

Додатковий капiтал 17 6 761 6 761 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (21633) (20041) 

Усього за роздiлом I (13 877) (12 685) 

III. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  

Iншi довгостроковi зобов'язання 23  

Усього за роздiлом II  

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення  

Короткостроковi кредити банкiв 21 6 308 6 308 

Торгова кредиторська заборгованiсть 11 941 800 



Розрахунки з бюджетом  

Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами 15 9 89 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 23, 24 7480 7642 

Iншi поточнi зобов'язання 13 7917 6572 

Усього за роздiлом III 22655 21411 

Баланс 8778 8726 

 

В.о. Голови правлiння Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 

 

Звiт про сукупний дохiд 

(тисяч гривень) 

Стаття Примiтки За 2018 

рiк За 2017 рiк 

1 2 3 4 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 16 3519 3619 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 18 ( 2932 ) ( 3497 ) 

Валовий: 587 122 

прибуток  

Iншi операцiйнi доходи 16 5205 4047 

Адмiнiстративнi витрати 18 (2883) (2540) 

Iншi операцiйнi витрати 18 (4101) (3331) 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: (1192) (1702)  

збиток  

Фiнансовi витрати 19  

Фiнансовий результат до оподаткування:  

збиток ( 1192) ( 1702) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 20  

Фiнансовий результат за рiк: (1192) (1702)  

збиток  

Iнший сукупний дохiд до оподаткування  

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом  

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування  

Усього сукупний дохiд за рiк (1192) (1702) 

Чистий прибуток ( збиток),що належить:  

власникам материнської компанiї (1192) (1702) 

неконтрольованiй частцi 0 0 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 17 3 979 276 3 979 276 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. (0,30) (0,47)  

 

В.О. Голови правлiння Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 

 

  

Звiт про рух грошових коштiв 

(тисяч гривень) 

Стаття Примiтки За 2018 рiк За 2017 рiк 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  

Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 16 1192 1702 

Коригування на:  

амортизацiю необоротних активiв 18 139  



Х 152  

Х 

збиток (прибуток) вiд неоперацiйної дiяльностi та iнших негрошових операцiй  

Зменшення (збiльшення) оборотних активiв 8,10,14,12 232 248 

Збiльшення (зменшення) поточних зобов’язань 21,11,15, 23,24,13 1244 1629  

Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi 41 169 

Сплачений податок на прибуток Х Х  

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi  

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi  

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 7 Х 138 Х 

Витрачання на придбання необоротних активiв 7 Х Х 117 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 138  

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 41 31 

Залишок коштiв на початок року 36 Х 67 Х 

Залишок коштiв на кiнець року 77 36  

 

В.о. Голови правлiння Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 

 

 

Звiт про змiни у капiталi 

(тисяч гривень) 

Стаття Статутний капiтал, 

примiтка 17 Додатковий капiтал 

примiтка 17 Нерозпо- 

дiлений прибуток (непокритий збиток) Неконтро-льована частка Всього 

Залишок на початок року 995 6 761 (20441) (12685) 

Коригування: 

Змiна облiкової полiтики  

Скоригований залишок на 01.01.2018 року 995 6761 (20441) (12685) 

Чистий прибуток (збиток) за 2018 рiк (1192 ) ( 1192) 

Залишок 

на 31 грудня 2018 року 995 6 761 (21633) (13877) 

 

В.о. Голови правлiння Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 

1. Загальнi вiдомостi 

ПАТ «Хiмтекстильмаш» є публiчним акцiонерним товариством в якому 100% акцiй (3 979 276 

штук) належить державi в особi Фонду державного майна України. До складу органiзацiйної 

структури ПАТ «Хiмтекстильмаш» входить науково - дослiдний iнститут. 

Юридична адреса: 14011, м. Чернiгiв, вул. Мазепи, буд.110. Юридична адреса спiвпадає з 

фактичною. 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Компанiю: 

htt://chimtextilmash.at.ua/index/kvartalnaja_otchjotnost/0-4/ 

Адреса електронної пошти chimtextilmash@gmail.com. 

Компанiя має дочiрнє пiдприємство – ДП «Хiмтекстильмаш – сервiс», в якому вона володiє 

100,0% часткою участi.  

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. 

Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у вiдповiдностi до Конституцiї України, Цивiльного 

Кодексу України, Господарського Кодексу України, та iнших законодавчих актiв України, 



Статутом ПАТ «Хiмтекстильмаш», власним Статутом. Пiдприємство є юридичною особою, 

користується правами та виконує обов'язки, якi пов'язанi з його дiяльнiстю. Дочiрнє пiдприємство 

зареєстроване 07.07.2012р 

Компанiя та її дочiрнє пiдприємство далi спiльно iменуються «Група» 

Компанiя не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Компанiя 

не має поданих заяв i намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi та включення цiнних 

паперiв до лiстингу. Протягом року додаткова емiсiя не здiйснювалась 

 

Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу Групи 

Основними видами дiяльностi Групи є виробництво машин i устаткування спецiального 

призначення для переробки сiльгосппродукцiї, а саме маслопресiв для вiджиму масла та 

обладнання до них та оренднi послуги. 

В 2017 роцi 59% виручки Групи припадає на реалiзацiю робiт i послуг. 

Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Група 

Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки 

банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi Українських банкiв i компанiй, iснує суттєва 

невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Групи 

та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi 

перспективи Групи. 

Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив мають 

умови ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове становище Групи. Фактичний вплив 

майбутнiх умов господарювання може вiдрiзнятися вiд його оцiнок керiвництвом. 

2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi 

Принципи пiдготовки звiтностi 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть переставлена у гривнях («грн.»), i всi суми округленi до 

найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше. 

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. 

Усi внутрiшньогруповi залишки, доходи i витрати, а також нереалiзованi прибутки i збитки, якi 

виникають у результатi внутрiшньогрупових операцiй, повнiстю виключаються. 

Безперервнiсть дiяльностi  

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з допущення про безперервнiсть 

дiяльностi, що припускає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у нормальному процесi 

дiяльностi Групи.  

Господарсько - фiнансова дiяльнiсть Компанiї та Групи в цiлому за останнi роки, проводилась в 

дуже складних умовах. Згiдно судових рiшень в у 2011 року Новозаводським ДВС (Державною 

виконавчою службою) було вiдкрито виконавче провадження по примусовому стягненню з 

пiдприємства боргiв та накладено арешт на рахунки. Внаслiдок цього було описане i передано для 

реалiзацiї майно, у тому числi обладнання i устаткування, якi задiянi у виробництвi. Виграна 

судова справа з ДВС припинила збитковий для Компанiї розпродаж виробничого обладнання, але 

був втрачений час для вiдновлення колишнiх виробничих потужностей. За 2018 рiк Група не 

змогла вирiшити всi фiнансовi проблеми Компанiї та Групи в цiлому. На сьогоднiшнiй час 

дiяльнiсть пiдприємства направлена на нарощування виробничих потужностей, вiдновлення, 

модернiзацiю iснуючого обладнання, а в подальшому придбання найбiльш сучасного обладнання, 

пошук нових та вiдновлення втрачених дiлових зв’язкова з замовниками, удосконаленню 

технологiї виробництв. 

Керiвництвом Групи вживаються заходи щодо оптимiзацiї витрат та нарощування обсягiв 

реалiзацiї продукцiї, що дозволить й у подальшому скорочувати збитковiсть операцiйної 

дiяльностi, полiпшити фiнансовий стан та результати дiяльностi у 2019 роцi.  

Вiдповiдно, Група продовжує застосовувати припущення безперервностi дiяльностi при пiдготовцi 



представленої консолiдованої фiнансової звiтностi.  

3. Суттєвi положення Облiкової полiтики 

Представлена консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з принципу оцiнки по 

первiснiй вартостi, за винятком випадкiв, вiдзначених нижче. Такими виключеннями є: активи, якi 

утримуються для продажу, що вiдображаються за найменшою вартiстю балансовою або 

справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж; зобов'язання по виплатах винагород по 

закiнченнi трудової дiяльностi, якi вiдображаються по поточнiй вартостi.  

Вiдповiдно до вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» фiнансова звiтнiсть 

суб'єкта господарювання, функцiональною валютою якого є валюта країни з гiперiнфляцiйною 

економiкою, незалежно вiд пiдходу – за iсторичною чи поточною собiвартiстю – має бути 

виражена в одиницi вимiру, що дiє в кiнцi звiтного перiоду. З 1 сiчня 2001 року по 31 грудня 2013 

року були вiдсутнi iндикатори, якi вказують на те, що економiка України вважається 

гiперiнфляцiйною. Кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки становить 101,2% (в т.с. по 

роках 2014 -24,9%, 2015 – 43,3%, 2016 – 12,4%). Значний рiвень iнфляцiї у 2015 роцi – 43,3% є 

наслiдком вiйськових дiй в Донецькiй та Луганськiй областях а також анексiї АРК. Натомiсть 

протягом 2016 року вiдбулась стабiлiзацiя макроекономiчних показникiв й рiвень iнфляцiї за 2016 

рiк становив 12,4%. У звiтному 2018 роцi економiка України продовжила помiрне вiдновлення 

порiвняно з 2017 роком, 

коли вперше пiсля 2013 року валовий внутрiшнiй продукт зрiс на 3,4%, а рiчна iнфляцiя становила 

9,8%. У 2018 роцi валовий внутрiшнiй продукт зрiс на 3 % при зростаннi iндексу споживчих цiн на 

10%. 

Позитивна динамiка для економiки України була врахована Кабiнетом Мiнiстрiв України при 

формування державної бюджетної полiтики на 2018 рiк. Що дозволило знизити iнфляцiйнi темпи 

до прийнятного рiвня. Таким чином, при складаннi фiнансового звiту керiвництво Компанiї не 

розглядає економiку України як гiперiнфляцiйну у звiтному перiодi. 

Компанiя вважає, що в Українi, права постiйного користування земельними дiлянками, наданi 

державним пiдприємствам, в облiковiй площинi можуть бути прирiвнянi до набутого права 

власностi, так що практично всi ризики та вигоди, пов’язанi з цим правом, переданi власнику 

права. Мiжнароднi стандарти допускають альтернативнi варiанти вiдображення прав користування 

земельними дiлянками. Компанiя обрала порядок облiку прав користування земельною дiлянкою, 

виходячи з орiєнтацiї нацiональної економiки на забезпечення iнвестицiйної привабливостi бiзнесу 

(шляхом представлення привабливої iнформацiї про активи). 

Пiдприємство Групи використовуєть земельну дiлянку, яка отримана у постiйне 

землекористування згiдно державного акту 33461956,держ. реєстрацiя №571560174101 вiд 

09.2015року, та провела експертну оцiнку цiеї земельної дiлянки для вiдображення її в облiку. 

Згiдно акта експертна оцiнка земельної дiлянки складає 3611 тис. грн. Компанiя прийняла рiшення 

вiдобразити її у складi класу «Земля i будiвлi» на рахунку 100 у кореспонденцiї з статтею 

додаткового капiталу. 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи Групи сконцентрованi у торговiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi.  

Дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, якi не обертаються на активному 

ринку, та по яких встановленi фiксованi або визначенi платежi. Такi активи вiдображають по 

амортизованiй собiвартостi з використанням методу ефективного вiдсотку. Прибутки та збитки по 

таких активах вiдображають у прибутку в момент припинення визнання або у випадку знецiнення 

таких активiв, а також шляхом амортизацiї. Торгiвельна й iнша дебiторська заборгованiсть з 

термiном погашення менше 12 календарних мiсяцiв вiдображається по номiнальнiй вартостi за 

мiнусом нарахованих вiдповiдних резервiв на можливi втрати по сумнiвних боргах. 

Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном 

погашення класифiкуються в якостi тих, якi утримуються до погашення, якщо керiвництво Групи 

має намiр i можливiсть утримувати їх до термiну погашення. Фiнансовi активи, якi утримуються 

до погашення враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки.  



Знецiнення фiнансових активiв визнається в тому випадку, коли iснують об'єктивнi докази того, 

що вiдбулася одна або кiлька подiй, якi негативно вплинули на розмiр очiкуваного майбутнього 

грошового потоку, що генерує даний фiнансовий актив, величину якого можна надiйно 

розрахувати. До об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися неплатежi 

або iнше невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед 

Групою, ознаки можливого банкрутства боржника. Ознаки, що свiдчать про знецiнення 

дебiторської заборгованостi, Група розглядає на рiвнi окремих активiв.  

При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Група аналiзує iсторичнi данi з ймовiрностi 

банкрутства, термiнiв вiдшкодування, сум понесених збиткiв, i коригує їх з урахуванням поточних 

економiчних та договiрних умов. В результатi фактичнi збитки можливо виявляться бiльше або 

менше тих, котрих можна було б очiкувати виходячи з iсторичних тенденцiй.  

Визнання та списання фiнансових активiв 

Група списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за 

вiдповiдним договором, або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод 

iншому пiдприємству. Якщо Група не передає, але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди 

вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує 

вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного 

вiдшкодування. 

Якщо Група зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, 

вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив. 

Непохiднi фiнансовi зобов'язання 

Група вiдображає фiнансовi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан в момент виникнення 

вiдповiдних контрактних зобов'язань. 

Фiнансовi зобов'язання спочатку враховуються по собiвартостi на дату здiйснення угоди, що 

дорiвнює справедливої вартостi отриманого вiдшкодування, плюс витрати, безпосередньо 

пов’язанi з угодою. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання враховуються по амортизованiй собiвартостi. 

Амортизована собiвартiсть фiнансового зобов'язання – це вартiсть зобов'язання, визначена при 

первiсному визнаннi, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мiнус нарахована 

амортизацiя по рiзницi мiж первiсною вартiстю i вартiстю на момент погашення зобов'язання. 

Зобов’язання, контрактний термiн погашення яких на дату визнання та/або на дату складання 

звiтностi становить менше 12 календарних мiсяцiв, визначаються як поточнi. Поточнi зобов'язання 

вiдображаються в балансi за сумою погашення. 

Група має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: кредиторську заборгованiсть по 

торгiвельних i iнших операцiях. 

Торговельна й iнша кредиторська заборгованiсть спочатку визнається за справедливою вартiстю, i 

надалi враховується за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного 

вiдсотка. 

Кредити спочатку вiдображають у розмiрi грошових коштiв, що надiйшли за винятком витрат, 

безпосередньо зв'язаних з його одержанням. В наступному кредити вiдображають за 

амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Витрати по кредитах, 

включаючи премiї, виплачуванi при погашеннi, враховуються по методу нарахування i додаються 

до балансової вартостi фiнансового iнструмента, якщо вони не були оплаченi в тiм перiодi, у 

якому вони виникли. 

Група списує фiнансовi зобов'язання з облiку тiльки у випадку виконання, скасування або 

закiнчення термiну зобов'язань. 

Зменшення корисностi матерiальних активiв  

Група проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну 

звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, що свiдчать про їхнє знецiнення. 

У випадку виявлення таких ознак розраховується вартiсть, що вiдшкодовується вiдповiдного 

активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли 

неможливо оцiнити вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу, Група оцiнює вартiсть 

одиницi, що вiдшкодовується, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При 



можливостi застосування обґрунтованої та послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв 

Група розподiляється на конкретнi одиницi або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi 

потоки. Вартiсть, що вiдшкодовується визначається як найбiльше з двох значень: справедлива 

вартiсть за винятком витрат на продаж або вартiсть активу у використаннi. При визначеннi 

вартостi активу у використаннi прогнознi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з 

використанням ставок дисконтування до оподатковування, що вiдображають поточну ринкову 

вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу. 

Якщо вартiсть будь-якого активу, що вiдшкодовується, (або одиницi, що генерує грошовi потоки) 

виявляється нижче його балансової вартостi, балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що 

генерує грошовi потоки) зменшується до розмiру його вартостi, що вiдшкодовується. Збитки вiд 

знецiнення вiдразу ж визнаються у звiтi сукупний дохiд.  

На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак того, що збиток вiд знецiнення 

основних засобiв, вiдображений в попереднi перiоди, бiльш не має мiсця або змiнився убiк його 

зменшення. У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова вартiсть 

активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його 

вартостi, що вiдшкодовується, однак таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не 

перевищувала балансову вартiсть, що була б визначено, якби по цьому активi (генеруючiй 

одиницi) не був врахований збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд 

знецiнення вiдразу ж вiдображають в звiтi про сукупний дохiд. 

Основнi засоби 

Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх:  

а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для 

надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;  

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. 

Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група 

основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В 

бухгалтерському облiку формуються наступнi класи:  

- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. 

- Машини та обладнання. 

- Транспортнi засоби. 

- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). 

- Iншi основнi засоби. 

Основнi засоби Групи показанi по вартостi придбання або будiвництва, не включаючи витрати на 

щоденне обслуговування, за винятком накопиченi амортизацiї та знецiнення.  

Первiсна вартiсть не включає витрати по позиках, залучених для фiнансування придбання та 

будiвництва квалiфiкацiйних активiв.  

Вартiсть частини, що замiщається, визнається у вартостi вiдповiдного об'єкта основних засобiв, 

якщо iснує iмовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод i вартiсть замiщення може бути 

надiйно оцiнена. Балансова вартiсть замiщених частин списується. Витрати на ремонт та технiчне 

обслуговування списуються на витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникають. 

Витрати на добудову та дообладнання об’єкта основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям 

визнання активу збiльшують балансову вартiсть вiдповiдного об’єкта. 

Балансова вартiсть об’єкта основних засобiв збiльшується на собiвартiсть нової (замiнюваної) 

частини такого об’єкта, коли понесенi витрати задовольняють критерiям їх визнання. Балансова 

вартiсть тих частин, що замiнюються, припиняються визнаватися у балансовiй вартостi об’єкта 

основних засобiв. 

Незавершене будiвництво мiстить у собi витрати, пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, а 

також частку в накладних витратах, безпосередньо пов'язану з цим будiвництвом. Амортизацiя 

таких активiв починається з моменту введення їх в експлуатацiю тим же способом, що i для iнших 

об'єктiв основних засобiв. Група регулярно здiйснює перевiрку балансової вартостi незавершеного 

будiвництва для того, щоб визначити, чи iснують ознаки знецiнення вартостi об'єктiв 

незавершеного будiвництва. 

Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманого 



доходу з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображають в звiтi про прибутки i збитки.  

Амортизацiя 

Земля й об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються.  

Амортизацiя iнших категорiй основних засобiв розраховується лiнiйним методом щодо їх 

собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їхнього корисного використання. 

Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї: 

Клас Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 40-60 

Машини та обладнання 10-20 

Транспортнi засоби 5-10 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 3-10 

Iншi основнi засоби 3-10 

Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля в тому випадку, якщо очiкується 

використовувати об'єкт до закiнчення його фiзичного термiну служби i можливi в результатi 

лiквiдацiї вiдходи не мають вартостi. 

Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв i методи розрахунку їх амортизацiї 

аналiзуються i при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.  

 

Запаси 

Запасами визнаються активи, якi:  

а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу - товари;  

б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу – незавершене виробництво та готова 

продукцiя;  

в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi 

або при наданнi послуг – сировина, покупнi матерiали, комплектуючi та iншi подiбнi запаси.  

Собiвартiсть запасiв включає: 

- всi витрати на придбання, що складаються з цiни придбання, ввiзного мито та iнших податкiв 

(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються iз бюджету), а також витрат на транспортування, 

навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням. 

Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат 

на придбання. 

- витрати на переробку, що складаються з витрат, прямо пов’язаних з об’єктами виробництва - 

прямi витрати (з сировини, матерiалiв, комплектуючих, оплати працi виробничого персоналу та 

iнших прямих витрат). Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних 

виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. 

Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов’язанi з переробкою, базується 

на нормальнiй потужностi виробничого устаткування. 

- та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та 

приведення їх у теперiшнiй стан. 

Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiстю (вартiстю 

придбання/виробництва) або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Чиста можлива цiна реалiзацiї являє собою розраховану цiну продажу, встановлювану в ходi 

звичайної дiяльностi, зменшену на розрахованi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення 

продажу активу. 

З метою приведення оцiнки запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї створюється резерв по 

застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються. Оцiнена сума резерву по застарiлим i запасам, якi 

повiльно обертаються, включається в звiт про доходи та витрати до складу собiвартостi. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вираженi в гривнях та iноземнiй валютi, включать у себе 

грошовi кошти в банках i в касi.  

Негрошовi розрахунки 

Операцiї купiвлi-продажу, розрахунки по яких планується здiйснити за допомогою взаємозалiкiв 

або iнших негрошових розрахункiв, визнаються на пiдставi розрахунку справедливої вартостi тих 



активiв, що будуть отриманi або поставленi в результатi негрошових розрахункiв. Справедлива 

вартiсть визначається на основi вiдкритої ринкової iнформацiї.  

Негрошовi операцiї виключенi iз консолiдованого звiту про рух грошових коштiв, i тому роздiли 

звiту по iнвестицiйнiй, фiнансовiй дiяльностi, а також пiдсумки показникiв по операцiйнiй 

дiяльностi вiдображають фактичнi потоки грошових коштiв.  

Акцiонерний капiтал 

Статутний капiтал  

Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати на оплату послуг третiм сторонам, 

безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй вiдображають у складi капiталу як зменшення 

суми, отриманої в результатi даної емiсiї. Перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв 

над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображають як додатковий капiтал.  

Дивiденди  

Дивiденди визнаються як зобов'язання i вiднiмаються iз суми капiталу на звiтну дату тiльки в тому 

випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди 

розкривається в звiтностi, якщо вони були нарахованi до звiтної дати, а також оголошенi пiсля 

звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi.  

Дохiд 

Продаж товарiв 

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх таких умов: 

- покупцевi передано суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; 

- за Групою не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 

правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; 

- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

- ймовiрно, що до Групи надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та 

- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд визнається одночасно iз виникненням права на його одержання, що звичайно вiдбувається 

пiсля вiдвантаження i переходу до покупця прав власностi i ризикiв вiд псування i втрат продукцiї, 

при наявностi високої iмовiрностi фактичного одержання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а 

також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Момент переходу ризикiв i 

права власностi визначається за умовами контракту.  

Виручка вiдображається за вирахуванням вiдповiдних знижок, резервiв, податку на додану 

вартiсть. 

У випадку реалiзацiї товарiв або послуг в обмiн на iншi товари або послуги дохiд вiдображається 

за справедливою вартiстю отриманих товарiв або послуг, яка коригується на суму перерахованих 

коштiв або їхнiх еквiвалентiв. Якщо справедлива вартiсть отриманих товарiв або послуг не може 

бути визначена з достатнiм ступенем точностi, дохiд вiдображається за справедливою вартiстю 

переданих товарiв або наданих послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх 

еквiвалентiв.  

Договори на надання послуг  

Дохiд вiд надання послуг визнається тодi, коли Група отримує пiдтвердження з боку замовника 

щодо оплати вартостi послуг. Витрати, пов’язанi з наданням послуг, визнаються в звiтi про 

сукупнi доходи в перiодi їх виникнення. 

Вiдсотки  

Вiдсотки вiдображають з використанням методу ефективної процентної ставки.  

 

Фiнансовi доходи i витрати 

Фiнансовi доходи i витрати включають вiдсотки до сплати по кредитах i позикам, вiдсотки до 

одержання вiд фiнансових вкладень, а також збитки вiд знецiнення i результат вiд вибуття 

фiнансових вкладень, що є для продажу. 

Усi витрати, пов’язанi з позиковими коштами, списуються на фiнансовi результати з 

застосуванням методу ефективного вiдсотка, за винятком тих витрат, що пов’язанi з придбанням, 

будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв i якi вiдносяться на їхню собiвартiсть. 

Процентний дохiд вiдображають в складi прибутку в мiру його одержання, обчисленого за 



методом ефективного вiдсотка прибутковостi активу. 

Податок на прибуток 

Податок на прибуток за звiтний перiод включає поточний i вiдкладений податок на прибуток. 

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог 

законодавства, що дiють або набрали чинностi на кiнець звiтного перiоду. 

Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточнi i вiдкладений податки i 

визнаються в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд за рiк, якщо тiльки вони не 

вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в складi капiталу, оскiльки 

вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо 

в складi капiталу в тому же або в якому-небудь iншому звiтному перiодi. 

Поточний податок являє собою суму, що передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету у 

вiдношеннi оподатковуваного прибутку або збитку за звiтний та попереднiй перiоди. Податки, 

вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображають у складi операцiйних витрат.  

Вiдкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частинi перенесеного на 

майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 

активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова сума 

вiдкладеного податку розраховується по податкових ставках, що дiють або набрали чинностi на 

кiнець звiтного перiоду, i застосування яких очiкується в перiод погашення тимчасових рiзниць 

або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. В консолiдованому звiтi 

про фiнансовий стан розрахованi вiдкладенi податковi активи i зобов'язання згораються 

(взаємозалiковуються). Вiдкладенi податковi активи у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню, i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише 

в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть одержання у майбутньому оподатковуваного 

прибутку, який бути зменшений на суму таких вiдрахувань.  

Прибуток/збиток на акцiю.  

Базовий прибуток/збиток на акцiю визначається шляхом розподiлу суми прибутку/збитку, що 

припадає на частку акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй, що знаходилися в обiгу 

протягом звiтного перiоду. Розбавлений прибуток на акцiю визначається шляхом коригування 

прибутку або збитку, що припадає на акцiонерiв, i середньозваженої кiлькостi звичайних акцiй в 

обiгу з урахуванням передбачуваної конвертацiї всiх розбавляючих потенцiйних звичайних акцiй у 

звичайнi акцiї.  

Протягом звiтного перiоду привiлейованих акцiй в обiгу не було. 

Виплати працiвникам 

Заробiтна плата спiвробiтникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, 

визнається як витрати у звiтi про сукупний дохiд. При визначеннi розмiру зобов'язання щодо 

короткострокових винагород працiвникам дисконтування не застосовуються, а вiдповiднi витрати 

визнаються щодо фактичного виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв. 

Група здiйснює виплати соцiального характеру спiвробiтникам, що передбаченi Колективним 

договором, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що 

регламентують оплату працi на пiдприємствах Групи (премiї, матерiальна допомога, одноразовi 

допомоги на навчання, медичне обслуговування та iншi). Такi витрати вiдносяться до видаткiв у 

мiру їх виникнення i вiдображаються у консолiдовано звiтi про сукупний дохiд у складi 

вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують працiвники. 

Формування забезпечення на оплату премiй та бонусiв здiйснюється у вiдповiдностi до умов, якi 

визначаються Колективними договорами, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми 

розпорядчими документами, що регламентують оплату працi на пiдприємствах Групи. 

Забезпечення на оплату премiй та бонус визнаються зобов’язанням за наявностi таких умов: 

а) офiцiйнi умови програми мiстять формулу визначення суми виплати; 

б) Група визначає суми, якi пiдлягають сплатi до того, як фiнансову звiтнiсть буде затверджено, 

або 

в) минула практика Групи чiтко вказує на суму його конструктивного зобов'язання. 

Протягом звiтного перiоду на пiдприємствах Групи не передбачалося виплат будь-яких премiй чи 



бонусiв, якi б вимагали необхiднiсть визнання зобов’язань щодо забезпечення виплат по 

вiдповiдних програмах. 

По програмах з визначеним внеском Група визнає зобов’язання та витрати у сумi єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на користь працiвникiв (ЄСВ). ЄСВ 

розраховується шляхом застосування до суми загальної рiчної заробiтної плати кожного 

працiвника ставки в розмiрi 22%. При цьому зобов’язання оцiнюється на недисконтованiй основi 

пiсля вирахування вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтована суму 

виплат, то сума такого перевищення вiдображається в активi балансу як витрати майбутнiх 

перiодiв, якщо авансом сплачена сума призведе до зменшення майбутнiх платежiв, або буде 

повернута пiдприємствам Групи. 

По програмах з визначеною виплатою Група визнає зобов’язання таким чином: теперiшня вартiсть 

зобов’язання на дату складання звiтностi плюс (мiнус) невизнанi актуарнi прибутки (збитки) мiнус 

невизнана вартiсть ранiше наданих послуг мiнус справедлива вартiсть активiв програми на дату 

складання звiтностi.  

Оренда 

Визначення того, що домовленiсть являє собою або мiстить умови оренди, засновано на змiстi 

домовленостi на дату початку термiну оренди, тобто чи залежить виконання договору вiд 

використання визначеного активу або активiв, або договiр надає право на використання такого 

активу.  

Оренда класифiкується як: 

- фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння; 

- операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.  

Оренда класифiкується як фiнансова при наявностi хоча б однiєю з умов: 

а) оренда передає орендаревi право власностi на актив наприкiнцi строку оренди;  

б) орендар має право вибору придбати актив за цiною, що, як очiкується, буде значно нижчою за 

справедливу вартiсть на дату, коли вибiр може бути здiйснений, i достатньою для обґрунтованої 

впевненостi на початку оренди в тому, що вибiр буде здiйснено;  

в) строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, навiть якщо 

право власностi не передається; 

г) на початку оренди теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв дорiвнює принаймнi в 

основному всiй справедливiй вартостi орендованого активу;  

ґ) орендованi активи мають такий особливий характер, що тiльки орендар може використовувати 

їх, не здiйснюючи значних модифiкацiй.  

Протягом звiтного перiоду Група не укладала договорiв, якi мiстять умови фiнансової оренди. 

Операцiйна оренда  

У випадках, коли Група є орендарем за договором оренди, що не передбачає перехiд вiд 

орендодавця до Групи в основному всiх ризикiв i винагород, що виникають iз права власностi, 

загальна сума орендних платежiв вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом усього термiну 

оренди.  

У випадках, коли Група є орендодавцем за договором оренди, що не передбачає перехiд до 

орендаря в основному всiх ризикiв i винагород, що виникають iз права власностi, загальна сума 

орендних платежiв вiдноситься на доходи рiвномiрно протягом усього термiну оренди.  

 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi 

Ряд нових стандартiв, виправлень i роз'яснень ще не вступили в дiю станом на 31 грудня 2017 року 

та не застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi. Iз зазначених нововведень 

наступнi стандарти, виправлення й роз'яснення потенцiйно можуть вплинути на дiяльнiсть 

Товариства. Товариство планує почати застосування зазначених стандартiв, виправлень i 

роз'яснень i моменту їхнього вступу в дiю. 

Стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» замiняє МСБО (IAS) 18 

«Виручка» та МСБО (IAS) 11 «Будiвельнi контракти». Товариство планує використовувати у своїй 

дiяльностi цей стандарт з дати набрання чинностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються з 1сiчня 2018 року.  



Стандарт МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» представлено у новiй редакцiї у повному 

об’ємi. У стандартi переглянутi питання щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, 

передбачено нову модель знецiнення фiнансових iнструментiв на пiдставi очiкуваних збиткiв, 

доповненi принципи облiку хеджування. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються з 1сiчня 2018 року.  

Стандарт МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" замiнює дiюче керiвництво вiдносно облiку оренди, 

включаючи МСБО (IAS) 17 "Оренда", КТМФЗ (IFRIС) 4 " Визначення, чи мiстить угода оренду ", 

Роз'яснення ПКТ (SIС) 15 " Операцiйна оренда: заохочення " i Роз'яснення ПКТ (SIС) 27 " Оцiнка 

сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду ". Новий стандарт скасовує 

подвiйну модель облiку, застосовувану в цей час в облiку орендаря. Дана модель вимагає 

класифiкацiї оренди на фiнансову оренду, вiдображену у балансi, i операцiйну оренду, що 

враховується за балансом. Замiсть її вводиться єдина модель облiку, що припускає вiдображення 

оренди у балансi подiбно з дiючим у цей час облiком фiнансової оренди. Для орендодавцiв 

правила облiку, що дiють у цей час, у цiлому зберiгаються – орендодавцi продовжать 

класифiкувати оренду на фiнансову й операцiйну.  

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi у вiдношеннi рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2019 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування стандарту за умови, що 

МСФЗ (IFRS) 15 " Виручка за договорами з покупцями " буде також застосований. Товариство не 

має намiру застосовувати даний стандарт достроково. Товариство перебуває в процесi оцiнки 

можливого впливу МСФЗ (IFRS) 16 на фiнансову звiтнiсть. 

4. Застосовуванi облiковi оцiнки, допущення i фактори невизначеностi  

Застосування облiкової полiтики вимагає вiд керiвництва Групи формування суджень, оцiнок i 

допущень у вiдношеннi балансової вартостi активiв i зобов'язань, якi неможливо визначити на 

пiдставi зовнiшнiх джерел. Керiвництво Групи визначає облiковi оцiнки i допущення виходячи з 

минулого досвiду й iнших факторiв, що є суттєвими для обставин функцiонування Групи. 

Подальшi фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зроблених оцiнок. Оцiнки i пов’язанi з 

ними допущення переглядаються на постiйнiй основi. Скоригованi облiковi оцiнки, якi 

використовуються в бухгалтерському облiку, вiдображаються у перiодi коли робиться їх перегляд, 

якщо таке коригування вiдноситься тiльки до цього перiоду, або в перiодi перегляду i наступних 

перiодах, якщо таке коригування пов’язано як зi звiтним так i з майбутнiми перiодами. 

Ретроспективнi перерахунки не здiйснюються. 

Суттєвi судження керiвництва Групи при застосуваннi облiкової полiтики 

Нижче представленi суттєвi судження, за винятком тих, якi мiстять у собi розрахунок облiкових 

оцiнок (приведенi в роздiлi «Основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок»), 

якi керiвництво Групи зробило в процесi застосування облiкової полiтики i якi мають найбiльший 

вплив на суми, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi. 

 

Основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок 

Найбiльш значнi областi, якi вимагають застосування оцiнок i допущень керiвництва, стосуються: 

торгiвельної й iншої дебiторської заборгованостi; 

оцiнки товарно-матерiальних запасiв; 

термiну корисного використання i лiквiдацiйної вартостi основних засобiв; 

знецiнення активiв; 

оподатковування (поточний i вiдкладений податок). 

Торговельна й iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть показується в звiтностi по чистiй можливiй цiнi реалiзацiї за винятком 

резерву по сумнiвних боргах. Резерв по сумнiвних боргах розраховується на пiдставi оцiнки 

можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При створеннi резерву 

керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальнi економiчнi умови, специфiку галузi й 

iсторiю роботи з покупцем. 

Невизначеностi, пов’язанi зi змiнами фiнансового становища покупцiв, як позитивними, так i 

негативними, також можуть уплинути на величину i час створення резерву по сумнiвних боргах. 

Оцiнка товарно-матерiальних запасiв 



На звiтну дату Група тестує запаси на наявнiсть надлишкiв i застарiлих запасiв й визначає резерв 

по застарiлим запасам та запасам, що повiльно обертаються. Змiни в оцiнцi можуть як позитивно, 

так i негативно уплинути на величину необхiдного резерву по застарiлим запасам та запасам, що 

повiльно обертаються. 

Термiн корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв 

Об'єкти основних засобiв, що належать Групi, амортизуються з використанням лiнiйного методу 

протягом усього термiну їх корисного використання, що розраховується вiдповiдно до бiзнес-

планiв i операцiйними розрахунками керiвництва Групи у вiдношеннi даних активiв.  

Фактори, здатнi вплинути на оцiнку термiну корисної служби i лiквiдацiйної вартостi необоротних 

активiв, мiстять у собi: 

змiна ступеня експлуатацiї активiв; 

змiна технологiї обслуговування активiв; 

змiна в законодавствi; i 

непередбаченi операцiйнi обставини. 

Кожний з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а також 

балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв. 

Керiвництво Групи перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних термiнiв корисного 

використання активiв. Такий аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i 

очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди Групi. 

Знецiнення активiв 

Балансова вартiсть активiв Групи переглядається на предмет виявлення ознак таких активiв, що 

свiдчать про наявнiсть знецiнення. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те, що 

поточна вартiсть активiв може бути не вiдшкодована, Група оцiнює вартiсть активiв, що 

вiдшкодовується. Така оцiнка приводить до необхiдностi прийняття ряду суджень у вiдношеннi 

довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, зв'язаних з розглянутими активами. У 

свою чергу цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на допущеннях про рiвень попиту на 

товари та послуги й майбутнi ринковi умови. Наступнi i непередбаченi змiни таких допущень i 

оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iншого результату 

в порiвняннi з представленим у данiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

Для оцiнки вартостi використання розрахункова величина майбутнiх грошових потокiв 

дисконтується до поточної вартостi з використанням ставки дисконтування, яка вiдображає 

поточну ринкову оцiнку вартостi грошей i ризикiв, характерних для даних активiв. У 2016 роцi 

Група не визнавала i не вiдновлювало збиткiв вiд знецiнення.  

Резерв по сумнiвних боргах  

Група формує резерв по сумнiвних боргах для облiку розрахованих збиткiв, викликаних 

нездатнiстю клiєнтiв здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних 

боргах керiвництво Групи виходить iз власної оцiнки поточної економiчної ситуацiї, розподiлу 

непогашених залишкiв дебiторської заборгованостi по термiнах її виникнення, прийнятої практики 

списання, платоспроможностi клiєнта i змiн в умовах платежу. Змiни в економiцi, галузi або в 

специфiчних умовах замовника можуть вимагати коригувань резерву по сумнiвних боргах, 

вiдображеного в фiнансовiй звiтностi. Бiльш докладна iнформацiя про резерв по сумнiвних боргах 

утримується в Примiтцi 13 та 15. 

Оподатковування 

Група несе зобов'язання по сплатi податку на прибуток i iнших податкiв в Українi. Оцiнка 

зобов'язань по податку на прибуток i iншi податки в значної мiрi залежить вiд суб'єктивних 

суджень у зв'язку зi складнiстю українського податкового законодавства. Група визнає 

зобов'язання по податках, якi можуть виникнути за результатами податкових перевiрок, на основi 

оцiнок про можливостi подiбних нарахувань. У випадку якщо пiдсумковий результат по рiзним 

податковим суперечкам буде вiдрiзнятися вiд початково визначених сум, така рiзниця буде мати 

вплив на суму податку на прибуток у перiодi, у якому вона була виявлена. 

Балансова вартiсть вiдкладених податкових активiв на кожну звiтну дату вiдображають в 

консолiдованої фiнансової звiтностi в сумi, у вiдношеннi якої керiвництво Групи очiкує, що вона 

буде використана в наступних перiодах. Дана сума визначається на основi оцiнки майбутнього 



оподатковуваного прибутку, i змiни в оцiнцi, яка можуть у майбутньому привести до анулювання 

вiдкладених податкових активiв, вiдображених у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан на 

поточний момент. При оцiнцi майбутнього прибутку Групи враховуються операцiйнi результати 

дiяльностi Групи в попереднiх звiтних перiодах, а також, якщо необхiдно, i обґрунтованi i реально 

здiйсненнi стратегiї податкового планування Якщо оподатковуваний прибуток виявляється менше, 

нiж очiкувалося при первiсному визнаннi вiдкладеного податкового активу, такий податковий 

актив знецiнюється. З iншого боку, при перевищеннi оподатковуваного прибутку над очiкуваним, 

резерв пiд знецiнення може бути зменшений, з визнанням вiдповiдного результату в прибутку або 

збитку за перiод. 

Процентнi ставки, що впливають на справедливу вартiсть зобов'язань.  

Процентнi ставки, що використовувалися для розрахунку балансової вартостi 

безпроцентних/наданих по низькiй ставцi позикових коштiв, а також довгострокових зобов'язань 

визначалися керiвництвом Групи на дату угод про реструктуризацiю заборгованостi на основi 

подвiйної облiкової ставки НБУ на дату визнання такого зобов’язання.  

Керiвництво пiдготувало консолiдовану фiнансову звiтнiсть виходячи iз принципу безперервностi 

функцiонування. Це судження було сформовано на пiдставi аналiзу фiнансового стану Групи, її 

поточних намiрiв та доступу до фiнансових ресурсiв, а також аналiзу впливу поточної фiнансової 

кризи на майбутню дiяльнiсть Групи.  

5. Визначення справедливої вартостi  

Деякi пункти облiкової полiтики, яка використовується Групою, i примiток до її звiтностi 

вимагають визначення справедливої вартостi, як для фiнансових, так i для нефiнансових активiв i 

зобов'язань. Справедлива вартiсть визначалася для цiлей оцiнки та/або розкриття iнформацiї на 

пiдставi зазначених нижче методiв. Де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, якi 

були зробленi при визначеннi справедливої вартостi, розкривається в примiтках по визначених 

активах i зобов'язаннях. 

Основнi засоби  

Пiсля визнання активом для оцiнки об’єктiв основних засобiв використовується модель 

собiвартостi, за якою первiсно визнана собiвартiсть зменшується на суму накопиченої амортизацiї 

та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  

Запаси 

Справедлива вартiсть запасiв, визначається на основi вартостi їхньої можливої реалiзацiї в ходi 

нормальної дiяльностi за винятком витрат на передпродажну пiдготовку, i розумного чистого 

прибутку (маржi), заснованої на додаткових витратах, необхiдних для завершення створення 

запасiв i для здiйснення їхнього продажу. 

Торговельна й iнша дебiторська заборгованiсть 

Справедлива вартiсть торговельної й iншої довгострокової дебiторської заборгованостi 

розраховується як приведена вартiсть майбутнiх потокiв коштiв, дисконтованих за подвiйною 

облiковою ставкою НБУ, яка розраховується на початок мiсяця, в якому було визнано такий 

фiнансовий актив.  

Фiнансовi iнструменти 

Для визначення вартостi дебiторської заборгованостi та iнших боргових iнструментiв, якi не 

мають котирувань застосовується аналiз дисконтованою вартiстю майбутнiх чистих грошових 

потокiв. Ефективна ставка вiдсотка визначається на пiдставi процентних ставок iнструментiв, що 

мають котирування, на активному ринку. За вiдсутностi таких iнструментiв, ефективна ставка 

визначається на базi подвiйної облiкової ставки НБУ на дату визнання фiнансового активу чи 

зобов’язання. 

Непохiднi фiнансовi зобов'язання 

Справедлива вартiсть, що визначається з метою розкриття iнформацiї, розраховується як 

приведена вартiсть майбутнiх потокiв коштiв, пов'язаних з погашенням основної частини боргу i 

вiдсоткiв, дисконтованих за середньоринковою ставкою по довгострокових кредитах (на термiн 

бiльше 12 мiсяцiв), яка розраховується на початок мiсяця, в якому було визнано таке фiнансове 

зобов’язання. 

По договорах фiнансового лiзингу ринкова ставка вiдсотка визначається виходячи зi ставок по 



подiбним до договорiв оренди. 

6. Сегментна звiтнiсть 

Група здiйснює свою господарську дiяльнiсть на територiї України. Така дiяльнiсть пов’язана з 

наданням орендних послуг та реалiзацiєю товарiв. Не зважаючи на те, що, Група реалiзує товари, 

як в Українi так i на експорт, керiвництво вважає, що у нього iснує тiльки один звiтний сегмент у 

вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 8 виходячи iз наступного: 

- Група не має окремих пiдроздiлiв, що займаються економiчною дiяльнiстю, вiд якої такий 

пiдроздiл може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язанi з 

операцiями з iншими пiдроздiлами групи); 

- керiвництвом Групи не визначаються операцiйнi результати по окремих напрямках дiяльностi 

(виробництва та реалiзацiї) для прийняття рiшень про ресурси, якi слiд розподiлити на сегмент, та 

оцiнювання результатiв його дiяльностi; 

- не формується дискретна фiнансова iнформацiя про операцiйнi результати дiяльностi в розрiзi 

сегментiв. 

7. Основнi засоби  

Iнформацiя про рух основних засобiв за рiк  

тис. грн. 

Показник Класи основних засобiв 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар 

(меблi) Iншi основнi засоби Всього 

1 2 3 4 5 6 

Залишок на 31.12.2017  

Валова балансова вартiсть 10 176 2 044 160 120 12 500 

Накопичена амортизацiя 7764 2 044 160 95 10 063 

Надiйшло за 2018 рiк  

Валова балансова вартiсть 158 20 178 

Нараховано амортизацiї 139 139 

Вибуло за 2018 рiк  

Валова балансова вартiсть 43 43 

Накопичена амортизацiя 43 43 

Залишок на 31.12.2017  

Валова балансова вартiсть 10 334 2 001 160 140 12 639 

Накопичена амортизацiя 7903 2 001 160 95 10 172 

У складi основних засобiв показана земельна дiлянка (отримана вiдповiдно до законодавства в 

постiйне користування) у сумi 3611 тис. грн. 

 

Iнша iнформацiя  

тис. грн.  

Показник Сума Пояснення 

Валова балансова вартiсть ОЗ, на якi накладено арешт ДВС 12 639 Станом на 31 грудня 2018 та 

2017 роки запаси знаходились пiд арештом в вiддiлi ПВР УДВС ГУЮ в Чернiгiвськiй областi 

згiдно з виконавчим провадженням №873А/2 .  

Валова балансова вартiсть ОЗ, якi повнiстю зношенi 2 206  

8. Запаси 

Iнформацiя про склад запасiв,  

тис. грн.  

Група запасiв Залишок станом на 

на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Сировина i матерiали 52 330 

Незавершене виробництво та готова продукцiя 608 764 

Товари 244 371 

резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються (343) (343) 

Разом запаси 904 1465 



резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються (343) (342) 

Разом запаси, нетто 561 1 123 

Група запасiв Залишок станом на 

на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Активи утримуванi для продажу 34 0 

Станом на 31 грудня 2018 року залишки запасiв (нетто), якi переданi в переробку iншим суб’єктам 

господарювання, на комiсiю та на вiдповiдальне зберiгання, вiдсутнi.  

9. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Iнформацiя про залишки грошових коштiв 

тис. грн. 

Найменування показника Залишок у валютi складання звiтностi – гривнi  

на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Рахунки в банках 77 36 

в гривнях 77 36 

в т.с. кошти , що належать  

ДП «Хiмтекстильмаш – сервiс» 75 33 

Каса 0 0 

в гривнях 0 0 

Разом: 77 36 

У жовтнi 2012 року Вiддiлом примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої 

служби Головного управлiння юстицiї Чернiгiвської областi (далi – вiддiл ДВС) вiдкрито зведене 

виконавче провадження по примусовому стягненню боргiв з ПАТ «Хiмтекстильмаш» згiдно з 

рiшеннями судiв. Результатом виконавчих дiй було блокування розрахункових рахункiв 

Товариства, накладання арешту на кошти. Такi обмеження не поширюються на грошовi кошти i 

активи, якi належать дочiрньому пiдприємству «Хiмтекстильмаш – сервiс». 

10. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 

До складу торгiвельної дебiторської заборгованостi Групи включена заборгованiсть покупцiв та 

замовникiв за реалiзованi товари та наданi послуги. Стаття мiстить суми дебiторської 

заборгованостi по розрахунках з покупцями та замовниками термiн оплати по якiй ще не настав на 

дату складання звiтностi, а також прострочену дебiторську заборгованiсть. Така заборгованiсть 

вiдображається за сумою виставлених покупцям та замовникам рахункiв за мiнусом оцiненої суми 

резерву сумнiвних боргiв.  

Нижче представлений аналiз заборгованостi покупцiв i замовникiв:  

тис. грн.  

Показник 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Поточна i не знецiнена 415 324 

Прострочена й знецiнена в iндивiдуальному порядку 

з затримкою платежу понад 1 рiк 318 318 

Резерв пiд знецiнення (318) (318) 

Разом заборгованiсть покупцiв i замовникiв 733 642 

Дебiторська заборгованiсть Групи не забезпечена банкiвськими гарантiями, заставою майна, 

акредитивами або iншими активами.  

Рух резерву по сумнiвних боргах 

тис. грн. 

Показник 2018 р. 2017 р. 

На 1 сiчня 318 318 

Нарахування резерву за рiк 0 0 

Списанi суми за рахунок резерву 0 0 

Сторнування невикористаних сум 0 0 

На 31 грудня 318 318 

11. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 

До складу торгiвельної кредиторської заборгованостi Групи включена заборгованiсть перед 

постачальниками у сумi 941 тис. грн. за сировину и матерiали, газопостачання, юридичнi послуги, 



обладнання (комплектуючи), послуги з охорони. 

Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi по розрахунках з постачальниками, термiн 

оплати по якiй ще не настав на дату складання звiтностi, а також прострочену кредиторську 

заборгованiсть. Така заборгованiсть вiдображається за сумою виставлених постачальниками 

рахункiв. Справедлива вартiсть зобов'язань у складi кредиторської заборгованостi суттєво не 

вiдрiзняється вiд її балансової вартостi. 

 

Нижче представлений аналiз кредиторської заборгованостi перед постачальниками: 

тис. грн. 

Показник 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Поточна - всього 668 527 

Прострочена - всього 273 273 

Довiдково: 

iз загальної суми простроченої з затримкою платежу понад 1 рiк  

Разом заборгованостi перед постачальниками 941 800 

Кредиторська заборгованiсть Групи не забезпечена банкiвськими гарантiями, заставою майна, 

акредитивами або iншими активами.  

12. Iнша дебiторська заборгованiсть 

До складу iншої дебiторської заборгованостi Групи станом на 31.12.2018 року включена в 

основному заборгованiсть з податку на додану вартiсть за неотриманими податковими 

накладними, заборгованiсть державної виконавчої служби,а також iншi суми по розрахунках на 

суму 1461 тис. грн. (на 31 грудня 2017 р. - 1034 тис. грн.).  

Заборгованiсть державної виконавчої служби виникає внаслiдок того, що на дату складання 

фiнансової звiтностi за наслiдками проведених аукцiонiв арештованого майна Компанiї не 

вiдбувається погашення кредиторської заборгованостi, що знаходяться на виконавчому 

провадженнi. 

Стаття мiстить суми дебiторської заборгованостi термiн оплати по якiй визначається дiючим 

податковим законодавством щодо порядку нарахування та повернення сум податку на додану 

вартiсть. По iнших позицiях термiни погашення дебiторської заборгованостi прямо не 

визначаються договiрними вiдносинами, тому вона не вважається простроченою.  

Така заборгованiсть вiдображається за сумою погашення за мiнусом оцiненої суми резерву 

сумнiвних боргiв.  

Нижче представлений склад iншої дебiторської заборгованостi: 

тис. грн.  

Показник 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

ПДВ за неотриманими податковими накладними 1456 968 

Iнша заборгованiсть 5 53 

Разом iншої дебiторської заборгованостi 1461 1034 

13. Iнша кредиторська заборгованiсть 

Найбiльшу питому вагу у складi iншої поточної кредиторської заборгованостi займає 

заборгованiсть по податках та зборах. В порiвняннi з попереднiм роком така заборгованiсть 

зросла. Заборгованiсть вiдображається за сумою погашення.  

Нижче представлений склад iншої кредиторської заборгованостi: 

тис. грн.  

Показник 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Заборгованiсть з податку на додану вартiсть 2088 1728 

В тому складi прострочена 1728 1017 

Заборгованiсть по податку з доходiв фiзичних осiб 1307 1174 

В тому складi прострочена 1174 866 

Заборгованiсть з податку на землю та iншi збори 4226 3387 

В тому складi прострочена 3387 1750 

Штрафи ДКЦПФР 193 193 

Разом : 7917 6482 



14. Аванси виданi 

До складу авансiв виданих Групою включена заборгованiсть за продукцiю та послуги на суму 152 

тис. грн. (на 31 грудня 2017 р. – 161 тис. грн.).  

Така заборгованiсть не вiдноситься до фiнансових активiв, тому вiдображається за договiрною 

сумою майбутнiх надходжень матерiальних активiв та послуг за мiнусом сплачених сум податку 

на додану вартiсть, що компенсується у вiдповiдностi до норм дiючого податкового законодавства.  

15. Аванси отриманi 

До складу авансiв отриманих Групою включена заборгованiсть за продукцiю, послуги групи та за 

майно материнського пiдприємства, по яких вiдбулися торги на аукцiонах через державну 

виконавчу службу в рахунок погашення заборгованостi за судовими позовами кредиторiв на 

загальну суму 9тис. грн. (на 31 грудня 2017 р.: 89 тис. грн.).  

Така заборгованiсть не вiдноситься до фiнансових зобов’язань, тому вiдображається за договiрною 

сумою майбутнiх поставок послуг за мiнусом отриманих сум податку на додану вартiсть, що 

вiдраховуються до бюджету у вiдповiдностi до норм дiючого податкового законодавства.  

16. Дохiд 

Iнформацiя про склад отриманих доходiв вiд основної дiяльностi Групи 

тис. грн. 

Вид доходу 2018 рiк 2017 рiк 

I. Продаж готової продукцiї 3519 3619 

Довiдково:  

обсяг бартерних операцiй iз загальної суми доходiв вiд продажу вiдсутнi вiдсутнi 

Iншi операцiйнi доходи включають наступне: 

тис. грн. 

Вид доходу (прибутку) 2018 р. 2017р. 

Дохiд вiд оренди 5119 3796 

Дохiд вiд переоцiнки основних засобiв, якi пiдлягають реалiзацiї на пiдставi Постанови ДВС 86 

251 

Разом 8724 4047 

Послуги з оренди надавались пiдприємствам мiста Чернiгова. 

17. Капiтал 

Загальна кiлькiсть дозволених до випуску зареєстрованих простих iменних (звичайних) акцiй 

складає 3979276 штук станом на 31.12.2018 року (3979276 штук станом на 31.12.2018 року) 

номiнальною вартiстю 0.25 грн. за одну акцiю. Всi випущенi простi iменнi (звичайнi) акцiї 

повнiстю оплаченi. Кожна проста iменна (звичайна) акцiя надає право одного голосу.  

Група не випускала привiлейованих акцiй.  

Акцiонерний капiтал був скоригований з урахуванням гiперiнфляцiї, як описано у Примiтцi 3. 

Iнформацiя про рух звичайних акцiй 

Показник 2018 рiк 2017 рiк 

штук грн. штук грн. 

1 2 3 4 5 

Випущено звичайних акцiй на початок звiтного року номiнальною вартiстю 0,25 грн. 3 979 276 994 

819,00 3 979 276 994 819,00 

Коригування акцiонерного капiталу у зв’язку iз перерахунком на гiперiнфляцiю Х 6 761 453,73 Х 6 

761 453,73 

Випущенi акцiї на початок звiтного року (з урахуванням коригувань) 3 979 276 7 756 272,73 3 979 

276 7 756 272,73 

Випущено звичайних акцiй на кiнець звiтного року номiнальною вартiстю 0,25 грн. 3 979 276 994 

819,00 3 979 276 994 819,00 

Коригування акцiонерного капiталу у зв’язку iз перерахунком на гiперiнфляцiю Х 6 761 453,73 Х 6 

761 453,73 

Випущенi акцiї на кiнець звiтного року 3 979 276 7 756 272,73 3 979 276 7 756 272,73 

Дивiденди 

Протягом 2017-2018 рокiв пiдприємства Групи не оголошували виплати дивiдендiв.  



Зобов’язань по ранiше нарахованих дивiдендах на початок та кiнець 2018 та 2017 рокiв Група не 

мала. 

Прибуток на акцiю  

Прибуток на акцiю розраховується шляхом розподiлу чистого прибутку, що припадає на частку 

власникiв простих iменних (звичайних) акцiй, на середньозважене число звичайних акцiй Групи, 

що знаходилися в обiгу протягом зазначеного перiоду.  

У Групи немає потенцiйних розбавляючих звичайних акцiй, вiдповiдно, розбавлений прибуток на 

акцiю дорiвнює базовому прибутку на акцiю.  

Протягом 2018-2017 рокiв фiнансово-господарська дiяльнiсть Групи була збитковою. 

Додатковий капiтал 

У представленiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi до складу додаткового капiталу включено 

розрахункову суму частину чистого прибутку (6 771 тис. грн.), на який необхiдно проводити 

коригування статутного капiталу у зв’язку iз гiперiнфляцiйними процесами, як описано у Примiтцi 

3. На вiдповiдну суму було збiльшено непокритий збиток. 

Та вiдкориговане суму збiльшення вартостi земельної оцiнки у зв’язку iз проведенням експертної 

оцiнки земельної дiлянки у сумi 3611 тис. грн., як описано у примiтцi 3. 

18. Операцiйнi витрати 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включає наступнi статтi: 

тис. грн. 

Стаття витрат 2018 р. 2017 р. 

Сировина i матерiали 667 786 

Електроенергiя 615 305 

Оплата працi 1176 947 

Витрати на соцiальнi заходи 250 208 

Амортизацiя основних засобiв 48 66 

Послуги стороннiх органiзацiй 176 1635 

Разом 2932 3497 

Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати включають наступнi статтi: 

тис. грн.  

Стаття витрат 2018 р. 2017 р. 

Витрати на оплату працi 1466 947 

Витрати на соцiальнi заходи 325 284 

Амортизацiя 91 86 

Податок на землю 839 792 

Iншi податки та збори 91 

Вiдряджувальнi 8 21 

Отриманi послуги 154 46 

Разом 2883 2 267 

Iншi операцiйнi витрати (нетто) 

Iншi операцiйнi витрати включають наступне: 

тис. грн. 

Вид витрат (збитку) 2018 р. 2017 р. 

Штрафи за несвоєчасну сплату податкiв i зборiв та iншi штрафи 44 397 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  

ПДВ, нарахований на суму реалiзацiї основних засобiв державною виконавчою службою через 

аукцiони 18 

Витрати пов’язанi з наданням орендних послуг 871 677 

Витрати на сплату наукової пенсiї 24 

Iншi витрати 3186 2 

Разом 4101 3331 

20. Податок на прибуток 

Прибуток Групи пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. Згiдно з Податковим 



кодексом України ставка податку на прибуток становить у 2018-2017 роках 18%. 

Складовi витрат з податку на прибуток такi: 

тис. грн. 

Показник 2018 2017 

Витрати з поточного податку на прибуток 0 0 

Вiдстроченi податковi активи (зобов’язання) можуть виникати у випадках, коли пiдприємство 

здiйснює коригування фiнансового результату, який визначається на пiдставi даних рiчної 

фiнансової звiтностi. Такi коригування можуть не здiйснювати платники податку, у яких 

загальний обсяг доходiв вiд усiх видiв дiяльностi за даними бухгалтерського облiку перевищує 20 

000 тис. грн. Компанiя та її дочiрнє пiдприємство не здiйснює вiдповiдних коригувань. 

Внаслiдок збиткової дiяльностi Компанiї на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року не було 

визнано вiдстрочений податковий актив на суму накопиченого податкового збитку оскiльки 

керiвництво не має достатньої впевненостi у можливостi отримання в майбутньому податкових 

прибуткiв, якi можуть компенсувати вiдповiднi суми накопичених податкових збиткiв, а також 

внаслiдок плинностi норм податкового законодавства, якими дозволяється переносити накопиченi 

збитки на наступнi податковi перiоди.  

21. Кредити i позики 

Станом на 31.12.2018 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. 

Перелiк банкiвських установ та загальна сума заборгованостi наведено в таблицi. 

Назва банку Номер та дата кредитного договору Дата отримання кредитних ресурсiв Сума, тис. 

грн.. % ставка Предмет застави На 31.12.2018 

Тiло кредиту Нарахованi вiдсотки Пеня Разом 

ПАТ «Полiкомбанк» №309 вiд 04.05.2007р. 2007-2008 рр. 680 20 Матерiали та товари на складi 

390 826 209 1425 

ПАТ «Промiнвестбанк» №2093-07 вiд 20.11.2007р 2007-2008 рр. 150 17,5 Майновi права на кошти 

по договору 125 201 - 326 

ПАТ «Банк «Демарк» №1500 вiд 19.12.2008р. 2008р. 800 29 Застава вiдсутня 800 2205 1552 4557 

Разом 1 315 3 232 1 761 6 308 

 

22. Пов’язанi сторони 

Група : Материнська компанiя ПАТ «Хiмтекстильмаш» та її дочiрнє пiдприємство ДП «ХТМ-

Сервiс» є пов’язаними сторонами. Протягом звiтного року Компанiя та її дочiрнє пiдприємство 

здiйснювали мiж собою господарськi операцiї в процесi операцiйної дiяльностi. Зокрема, 

проводились операцiї закупiвлi i продажi запасiв i послуг. Операцiї з пов'язаними сторонами 

проводяться на умовах, якi не завжди можуть застосовуватись до операцiй iз третiми сторонами. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi такi операцiї було виключено, як описано у 

примiтцi 2. 

Винагорода провiдного управлiнського персоналу Провiдний управлiнський персонал - тi особи, 

якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, 

управлiння та контроль дiяльностi Компанiї. До провiдного управлiнського персоналу було 

вiднесено членiв спостережної ради та правлiння Компанiї. 

Провiдний управлiнський персонал Компанiї одержує тiльки короткостроковi винагороди.  

23. Виплати працiвникам 

Загальнi витрати на персонал 

тис. грн. 

Стаття витрат 2018 рiк 2017 рiк 

Заробiтна плата 2478 2091 

Вiдрахування ЄСВ 641 633 

Разом 3119 2 724 

Група визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля 



вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Група визнає очiкувану вартiсть короткострокових 

виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками 

послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Виплати при звiльненнi 

Програми з визначеною виплатою 

У вiдповiдностi до вимог Українського законодавства щодо питань соцiального забезпечення, 

Група має зобов’язання виплати компенсацiй пенсiйному фонду України витрат з оплати пенсiй, 

якi додатково встановлюються особам, що працювали у шкiдливих умовах.  

Група здiйснює компенсацiю фактичних витрат державного пенсiйного фонду України на оплату 

пенсiй працiвникiв, що мали стаж роботи у шкiдливих умовах Компанiї. У консолiдованому звiтi 

про фiнансовий стан було визнано зобов’язання з компенсацiї пенсiйному фонду України витрат, 

якi пiдлягають сплатi працiвникам, що фактично працювали в Компанiї у шкiдливих умовах 

протягом попереднiх рокiв. Такi оцiнки здiйснено з урахуванням того, що пiдприємства групи вже 

припинили виробництво, що пов’язано з використанням працi найманих працiвникiв у шкiдливих 

умовах, тому прогнозованi зобов’язання в цiлому вiдповiдають майбутнiм компенсацiйним 

витратам пенсiйного фонду України. За таких обставин Група не буде збiльшувати у майбутньому 

свої фактичнi зобов’язання перед Пенсiйним фондом, а компенсацiя вiдповiдних фактичних 

витрат буде здiйснюватись шляхом погашення визнаних зобов’язань.  

Визнана сума зобов’язань була дисконтована за ставкою 28% (подвiйна облiкова ставка НБУ, що 

дiяла на дату визнання зобов’язань). 

Станом на 31.12.2018 року iснує заборгованiсть перед Пенсiйним фондом України по компенсацiї 

витрат на сплату пiльгових пенсiй в сумi 153 тис. грн., термiн оплати якої фактично наступив. 

Внаслiдок арешту майна та рахункiв Компанiя не погашала зобов’язання перед Пенсiйним 

фондом. 

Також вiдповiдно до дiючого пенсiйного законодавства України Компанiя має зобов’язання по 

сплатi частини пенсiй, якi нарахованi бувшим працiвникам, що займались науковою дiяльнiстю. 

Такi виплати призначаються Пенсiйним фондом України пожиттєво.. Внаслiдок арешту майна та 

рахункiв Компанiя не погашала зобов’язання перед Пенсiйним фондом по нарахованих 

«наукових» пенсiях. Загальна сума заборгованостi станом на 31.12.2018 року становить 3 962 тис. 

грн. (в т.с. прострочена – 3 466 тис. грн.). 

Програми з визначеними внесками 

Програми з визначеними внесками являють собою внески до фондiв загальнообов’язкового 

державного соцiального страхування за своїх працiвникiв у розмiрi, визначеному чинним 

законодавством України єдиного соцiального внеску (ЄСВ), на базi нарахованого доходу 

працiвникам до утримання податку на доходи фiзичних осiб. У Групи не iснує законодавчого або 

добровiльно прийнятого зобов'язання виплачувати iншi вiдрахування у вiдношеннi даних виплат. 

У консолiдованому звiтi про сукупний дохiд сумарнi витрати по сплатi ЄСВ вiдображенi у складi 

вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують працiвники. 

24. Заборгованiсть по розрахунках з працiвниками 

Заборгованiсть Групи по розрахунках з працiвниками включає заборгованiсть по нарахованiй 

заробiтнiй платi, сформованих забезпечень оплати невикористаних днiв вiдпусток, нарахованих 

сум ЄСВ, а також визнанi поточнi зобов’язання з компенсацiї фактичних витрат державному 

пенсiйному фонду України на оплату пенсiй працiвникiв, що мали стаж роботи у шкiдливих 

умовах на пiдприємствах Групи та «науковi» пенсiї.  

Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi термiн оплати по якiй визначається дiючим 

колективним договором (щодо сум нарахованої винагороди працiвникам) та законодавством щодо 

загальнообов’язкового державного соцiального страхування.  

Така заборгованiсть вiдображається за сумою погашення.  

 

Склад статтi наведено в таблицi. 

тис. грн.  

Показник 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Заборгованiсть по нарахованiй заробiтнiй платi 52 327 



Заборгованiсть по нарахованому ЄСВ 2047 2295 

Забезпечення з оплати невикористаних днiв вiдпусток 82 92 

Зобов’язання з компенсацiї фактичних витрат державному пенсiйному фонду України на оплату 

пенсiй працiвникiв, що мали стаж роботи у шкiдливих умовах 153 153 

Продовження тексту приміток 

Зобов’язання з компенсацiї фактичних витрат державному пенсiйному фонду України на оплату 

наукових пенсiй 3962 3962 

Прострочена заборгованiсть по сплатi внескiв до Пенсiйного фонду 463 678 

Прострочена заборгованiсть по сплатi внескiв на соцiальне страхування з тимчасової втрати 

працездатностi 10 10 

Прострочена заборгованiсть по сплатi внескiв до фонду соцiального страхування на випадок 

безробiття 58 58 

Простроченi внески до фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi 4 9 

Фонд соцiального захисту iнвалiдiв 32 32 

Iншi (вiдрядж,вз, iн.) 591 26 

Разом : 7642 7642 

25. Зобов’язання по витратах i умовнi зобов’язання  

Операцiйне середовище. 

Поточна економiчна криза супроводжується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти та 

iнфляцiйними процесами. Стабiлiзацiя Української економiки буде багато в чому залежати вiд 

ходу реформ, а також вiд ефективностi заходiв уряду у сферi економiки, фiнансової i грошово-

кредитної полiтики. Незважаючи на цi заходи, iснує невизначенiсть вiдносно майбутнього 

економiчного росту, можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу, що може 

негативно вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй i економiчнi перспективи Групи.  

Керiвництво Групи вважає, що воно здiйснює всi необхiднi заходи для пiдтримки економiчної 

стiйкостi Групи в даних умовах. Однак подальше погiршення ситуацiї в описаних вище областях 

може негативно вплинути на результати i фiнансовий стан Групи. В даний час неможливо 

визначити, яким саме може бути цей вплив.  

 

Оподаткування  

Податкова система України характеризується частими змiнами законодавчих норм, офiцiйних 

роз'яснень i судових рiшень, найчастiше нечiтко викладених i суперечливих, що допускає їх 

неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами. Вiдповiдно до внесених у Податковий 

кодекс України змiн, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається на пiдставi 

окремої фiнансової звiтностi пiдприємств Групи. Правильнiсть нарахування податкiв у звiтному 

перiодi може бути перевiрена протягом трьох наступних календарних рокiв, однак при певних 

обставинах цей термiн може збiльшуватися. Керiвництво Групи, виходячи зi свого розумiння 

українського податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, вважає, що 

податковi зобов'язання вiдображенi правильно. Але трактування цих положень вiдповiдними 

органами може бути iншим i якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може 

значно змiнити дiйсну фiнансову звiтнiсть. 

Станом на 31 грудня 2018 керiвництво вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є 

обґрунтованим, i що позицiя Групи у вiдношеннi податкiв, питань валютного i митного 

законодавства є вiрною. 

Страхування  

Група не здiйснює страхування майна.  

Гарантiї 

Пiдприємства групи не отримували гарантiй вiд iнших юридичних та фiзичних осiб. 

 

Судовi розгляди 

Станом на 31 грудня 2018 р. пiдприємства Групи не брали участi як вiдповiдач або позивач у будь-

яких судових розглядах iз клiєнтами та кредиторами.  



26. Управлiння капiталом  

Управлiння капiталом – це забезпечення можливостi Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть 

з метою збереження прибутковостi капiталу для акцiонерiв i одержання вигод iншими 

зацiкавленими сторонами, а також пiдтримки оптимальної структури капiталу. Для пiдтримки i 

регулювання структури капiталу Група може коригувати суму дивiдендiв, якi виплачуються 

акцiонерам, викупати у акцiонерiв акцiї Групи, випускати новi акцiї або продавати активи з метою 

зменшення заборгованостi.  

Капiтал Групи складається з власного та позикового капiталу. Власний капiтал включає статутний 

капiтал (Примiтка 20) та емiсiйний дохiд, якi зменшено на суму непокритого збитку. Позиковий 

капiтал включає позиковi кошти (Примiтки 14,16, i 25). 

Вiдповiдно до статтi 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiонернi товариства 

повиннi формувати резервний капiтал, який повинен бути не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного 

капiталу. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв, а також для виплати дивiдендiв за 

привiлейованими акцiями.  

У зв’язку зi збитковою дiяльнiстю резервний капiтал у товариства на звiтну дату вiдсутнiй. 

Частиною третьою статтi 155 Цивiльного кодексу України визначено вимоги, щодо 

спiввiдношення статутного капiталу та вартостi чистих активiв. 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.  

Внаслiдок збиткової дiяльностi розмiр чистих активiв станом на 31.12.2018 року не покриває 

зареєстрований статутний фонд на 14872 тис. грн.  

Станом на 31.12.2018-2017 рокiв позиковий капiтал не покривається активами Групи.  

27. Управлiння ризиками  

Основнi ризики, властивi дiяльностi Групи, включають: 

- ризик лiквiдностi,  

- кредитний ризик. 

Управлiння ризиками Групи здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (кредитний i ризик 

лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Основна мета управлiння фiнансовими 

ризиками - визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв 

за такими ризиками. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати 

належне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Групи при мiнiмiзацiї даних ризикiв.  

Основними методами управлiння ризиками Групи є нарахування резервiв.  

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - Група не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. 

Керiвництво Групи ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Група використовує 

процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити 

достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. 

Кредитний ризик 

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

виникнення фiнансового збитку Групи. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi 

ризики для Групи, це грошовi кошти та їх еквiваленти та дебiторська заборгованiсть, що включає 

незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть. 

Група не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу. 

Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових iнститутах, якi на момент вiдкриття рахунку мають 

мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню 

збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. 

28. Подiї пiсля звiтної дати 

Вiдсутнi подiї пiсля звiтної дати, якi можуть вплинути на оцiнку показникiв фiнансової звiтностi 

Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. 

 



В.о. Голови правлiння Болтян О.I. 

Головний бухгалтер Шкапова С.О. 


