
Титульний аркуш 
 

27.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1/21 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

В.о. голови правлiння    Болтян Оксана Iванiвна 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14314311 

4. Місцезнаходження: 14001, Україна, Чернігівська обл., Чернiгiвський р-н, м.Чернiгiв, I.Мазепи 

110 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 67-20-34, (0462) 67-20-34 

6. Адреса електронної пошти: Chimtextilmash@gmail.com 

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

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

наявності): ,  

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

14314311.smida.gov.ua 27.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

34. Примiтки 

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 зазнеченав п.13,14,15 змісту звіту, про змiну акцiонерiв, яким належать 

голосуючи акцiї, а також iнформацiя пов'язана  зi змiною осiб, яким належить право голосу за 

акцiями, про змiну власникiв фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями, 

пiдприємством не надається, тому, що 100% акцiй Товариства належить державi в особi 

РВФДМУ по Київській, Черкаській таЧернiгiвськiй обл. В 2020 році зміни акціонерів не було. 

6.Інформація про облігації емітента та інформація зазначена в п. 17.2 – 17.6; не надається 

тому, що облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством не випускались, Товариство не випускало 

борговi цiннi папери, власні акції Товариством не викупались.  

 



7. 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. 

8. Інформація про наявність у власності працівників  цінних пеперів не надається.  Власником 

100% акцій є держава в особі РВФДМУ, тому інформація зазначена в п.19, 20, 21 та 22 

«Змісту» не надається.  

9.Протягом 2020 року Товариство не оголошувало про виплату девiдендiв. Забов'язань по 

ранiше нарахованих девiдендах на початок та кiнець 2020 року Товариство не має. 

10. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя 

про собiвартiсть реалiзованої продукцiї Товаримством не надається тому, що обсяг випущеної 

та реалiзованої продукцiї складає меньше 5млн.грн. 

11.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. 

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

Товариство не випускало борговi цiннi папери. 

13.Товариство не володiє iнформацiєю про укладання акцiонерних або  корпоративних 

договорiв укладених  акцiонером. 

14.На протязi 2020 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. 

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

нерухомiстю. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "Хiмтекстильмаш" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 30.12.1994 

4. Територія (область) 

 Чернігівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 994819 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 100 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 31 

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. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ПОЛIКОМБАНК" м.Чернiгiв, МФО 353100 

2) IBAN 

 UA76353100 0000000026000043242 

3) поточний рахунок 

 UA76353100 0000000026000043242 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТКОМЕРЦIЙНИЙ БАНК"ПРИВАТБАНК" Чернiгiвське РУ, МФО 353589 

5) IBAN 

 UA653535860000026008051405496 

6) поточний рахунок 

 UA653535860000026008051405496 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство "Хiмтекстильмаш - сервiс"  акцiонерного товариства 

"Хiмтекстильмаш 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 38271092 

4) Місцезнаходження 

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

5) Опис  

 Дочiрне пiдприємство "Хiмтекстильмаш - сервiс"  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, має Статут, розрахунковий, валютний та iншi рахунки, печатку з власним 

найменуванням. 

 

 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 7221, 31.05.2021 АТ 

"Чернiгiвобленерго" 

ВП Чернiгiвськi 

МЕМ 

17560,17 грн. Перерваховано 

05.06.2020 року. 

Опис: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

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

"Хiмтекстильмаш" не вiдбувалось. Протягом звiтного перiоду змiн в структурi АТ 

"Хiмтекстильмаш" не вiдбувалось. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

На 01.01.2020 року середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв АТ "Хiмтекстильмаш" та 

ДП "Хiмтекстильмаш-сервiс" складає 31 чоловiк з них 12 жiнок. На початок року 

середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складала 36 чоловiк. Зовнiшнi сумiсники - 7 

чол. Працюючих за цiвiльноправовими договорами в середньому - 10 чол. Мають повну вищу 

освiту 12 чоловiка, 11 пенсiонерiв за вiком , 4 по iнвалiдностi.  

За звiтний перiод у фонд оплати працi було нараховано 2186,9т.грн., в який не входить сума 

виплат нарахована працiвникам за загальообов'язковим державним соцiальним страхуванням у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi. На 01.01.2019 року фонд оплати працi штатних 

працiвникiв складав 2530,1т.грн. Зменшення фонду оплати працi вiдбулось  по причинi  майже 

повного припинення виробничої дiяльностi в зв'язку з вiдсутнiстю замлвлень .Середня заробiтна 



плата одного працюючого штатного робiтника складає 5878,8грн. 

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 70% працiвникiв  

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. 

Кадрова полiтика пiдприємства  на данному етапi - це рацiональне використання кадрового 

потенцiалу, який є в розпорядженнi пiдприємства. 

  

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

діяльності 

Пiдприємство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

вiдповiдно фiнансування спiльної дiяльностi не проводилось. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

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

надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

I. Органiзацiя бухгалтерського облiку за 2020 рiк не змiнювалась. 

Фiнансова звiтнiсть АТ "Хiмтекстильмаш" є консолiдованою, яка включає фiнансову звiтнiсть 

АТ "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 АТ "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 АТ 

"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 АТ "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 АТ 

"Хiмтекстильмаш" окремим наказом; 

3.2. В усiх 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 АТ "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 АТ 

"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 АТ "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 АТ "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 

АТ "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 вiд АТ "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 АТ "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. 

АТ "Хiмтекстильмаш" здiйснює виплати соцiального характеру спiвробiтникам, що передбаченi 

Колективним договором, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими 

документами, що регламентують оплату працi на пiдприємствах АТ "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) АТ "Хiмтекстильмаш", Статуту 

Дочiрнього пiдприємства "ХТМ-Сервiс" та Положення про структурний пiдроздiл Дослiдний 

завод на кожному пiдприємствi ведеться окремий бухгалтерський облiк якiй забезпечується 

централiзованою бухгалтерiєю АТ "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. 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

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. . 

Замовниками на продукцiю та постачальниками сировини є пiдприємства України. 

Асортимент продукцiї, яку виготовляло  пiдприємство за 2020 рiк можно подiлити на 5 груп: 

- Виготовлення запасних частин для сiльськогосподарського обладнання  

- Виготовлення запасних частин для рiзноманiтного обладнання  по кресленням замовника 

- Виготовлення  запасних частин для масложирової промисловостi  

- Ремонт рiзноманiтного обладнання 

- Рiзноманiтнi послуги 

Замовлення були несистемнi, дрiбнi, а саме головне не постiйнi. 

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. 

Треба вiдзначити, що на пiдприємствi в наявностi широко унiверсальнi верстати та обладнання 

усiх технологiчних переходiв на яких можливо виготовити увесь спектр машинобудiвної 

продукцiї. 

Недолiки: верстати та обладнання мають 30-40 рокiв експлуатацiї, тобто неможливо збiльшити 

продуктивнiсть обладнання та стабiльно досягати точностi обробки 6-7 квалiтету точностi. 

Точнiсть обробки залежить вiд високої квалiфiкацiї робочих. Вiдсутнiсть фiнансiв не 

дозволяють оновити виробниче обладнання. 

Пiдприємство працює тiльки з вiтчизняними постачальниками та замовниками. 

Перспективних планiв розвитку у пiдприємства не має по причинi вiдсутностi коштiв та 

пiдготовки пiдприємства до  приватизацiї. 

 

 

 

 



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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

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 557604,81грн.  

Пiдприємство не планує будь - якi значны  придбання повязанi з її господарською дiяльнiстю. 

Пiдприємство готується до приватизацiї. 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

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

залишкова вартiсть ОЗ на 31.12.2020 становить 2661т.грн. за залишковою вартiстю. 

До складу необоротних активiв Товариства входить комплекс будiвель загальною площею 

бiльше 35 т.кв.метрiв переважно виробничого  та складського призначення.  

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 товариство має в своїх активах виробничi верстати , а саме 

токарнi, розточнi, шлiфувальнi, фрезернi, заточнi, стругальнi рiзних модифiкацiй та 

конструктиву. Енергопроблеми Товариства забезпечують двi електропiдстанцiї потужнiстю 

445т.кВт. кожна.  Зношенiсть обладнання майже 80%, постiйно потребує додаткових вкладень 

на ремонт та обслуговування. Нове обладнання не купується вже бiльше 30 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.  

В процесi дiяльностi Товариство не здiйснює викидiв та скидiв забруднюючих речовин у 

навколишне природне середовище, не утворює та не розмiщує вiдходи, не здiйснює сплату 

екологiчних зборiв та платежiв. 

Товариство не є об'єктом  культурної спадщини. Крiм того, Товариство в пiдвалi лабораторного 

корпусу знаходиться об'єкт цивiльної оборони - сховище № 95550 загальною площею 486,84 

кв.м. 

Орендованi основнi засоби пiдприємством не використовуються. Пiдприємство  не планує 

капiтального будивництва, удосконалення або розширення основних засобiв. Пiдприємство 

пiдлягає приватизацiїї в 2021 роцi. 

 

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

економічних обмежень 

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. 

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 тому пiдприємству 

необхiдно залучення iнвестицiй шляхом залучення нових засновникiв. Пiдприємство було 

включено до перелiку об'єктiв, що пiдлягають приватизацiї в 2021 роцi.  

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. 

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.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

АТ 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. 

Дебiторська заборгованiсть на кiнець року  згiдно балансу складає 2822 т.грн., а кредиторська 

19810 т.грн. Спiввiдношення дебiторської та кредиторської заборгованостi складає 0,14, а 

нормативно  повинно бути рiвним близько одиницi. 

На протязi звiтного перiоду вiдбувалась постiйна недостатнiсть робочого капiталу. Коефiцiєнт 

поточної лiквiдностi дорiвнює 0,2, а нормативне значення >1, це свiдчить про недостатнiсть 

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

стiйкостi складає - 0,5. Як бачимо всi показники значно нижче нормотивного значення, що 

свiдчить про потребу пiдприємтва в обiгових коштах. 

Аналiтичнi показники фiнансового стану свiдчать про те, що господарська дiяльнiсть 

Товариства не забезпечена власними фiнансовими ресурсами. 

 

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

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

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

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Для фiнансового стану пiдприємства, як i для економiки України в цiлому характерним є 

уповiльнення платiжного обороту, наявнiсть високої дебiторської та кредиторської 

заборгованостi, що є наслiдком кризи неплатежiв. 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, тому пiдприємству необхiдно залучення iнвестицiй 

шляхом залучення нових засновникiв. Пiдприємство готується до приватизацiї згiдно Наказу 

ФДМУ №1574 . 

 

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

та розробку за звітний рік 

АТ "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.  

АТ "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.  

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.  

Товариство є єдиним розробником на територiї України вальцових верстатiв (В - 400/93), що 

використовуються для механiчного розмелювання ядер насiння олiйних культур. 

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. АТ "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. Товариство перебуває на облiку в Центральному державному науково - технiчному 

архiвi України i внесено до списку юридичних осiб - джерел формування Нацiонального 

архiвного фонду. Науково - технiчна документацiя, розроблена за час дiяльностi Товариства до 

моменту його приватизацiї, є власнiстю держави. 

В 2020 роцi науковi дослiдження та розробки АТ "Хiмтекстильмаш " не проводились. 

 

 

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

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

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

довільній формі 

Основнi показники господарської дiяльностi АТ "Хiмтекстильмаш" 

за останнi три роки 
 



№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 р. 2019 р. 2020 р 

1. 
Активи 

(форма №1, рядок 1300) 
тис. грн. 8778 9141 9834 

1.1 Необоротні активи тис. грн. 6078 6238 6272 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 3611 3611 3611 

1.1.2 
Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій 
тис. грн. - - - 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2467 2627 2661 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. - - - 

1.2 Оборотні активи тис. грн. 2666 2869 3528 

1.2.1 запаси тис. грн. 561 683 562 

1.2.2 

сумарна дебіторська заборгованість 

 (ф1, р.1125+1130+1135+1140+1145+1155) 
тис. грн. 2028 2140 2822 

1.2.3 

гроші 

(форма № 1, рядок 1165) 
тис. грн. 77 46 144 

1.3. 
Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття тис. грн. 34 34 34 

2. Пасиви тис. грн. 8778 9141 9834 

2.1 

Власний капітал   

(форма № 1, рядок 11495) 
тис. грн. -13877 -9385 -9976 

2.2 
Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595) 
тис. грн. - - - 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 22655 18526 19810 

2.3.1 

поточна кредиторська заборгованість  

(ф1, рядок 1695 - 1660 - 1665 - 1670) 
тис. грн. 22655 18526 19810 

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 8724 7687 7159 

3.1 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
тис. грн. 3519 2348 1410 

3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 5119 5339 5749 

3.3 Інші доходи тис. грн. 86 - - 



4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 9916 8189 7750 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
тис. грн. 2932 1990 1169 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2883 3105 3066 

4.3 Витрати на збут тис. грн. - - - 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 4101 3094 3515 

4.5 Інші витрати тис. грн. - - - 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -1192 -502 -591 

6. Середня кількість всіх працівників чол. 40 36 31 

7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 2619,3 2530,1 2186,9 

8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5456,9 5856,7 5878,8 

 

Як бачимо з наведеної таблицi обсяг виробляємої продукцiї пiдприємства має тенденцiю до 

зниження  кожного року. 

   З приведеної таблицi  видно, що майже повна вiдсутнiсть замовлень дуже вплинула на  такий 

показник як  чистий доход вiд реалiзацiї. Це стало причиною недоотримання доходної частини  

Асортиментно - структурна характеристика випускаємої продукцiї показує, що замовлення були 

дрiбнi, рiзноманiтнi, а саме головне не постiйними, це не змогло не вплинути на продуктивнiсть 

працi. Як бачимо неритмiчнiсть виробничих процесiв, наявнiсть несприятливих тенденцiй 

розвитку виробництва та збуту продукцiї пiдприємства погiршує його платоспроможнiсть та 

впливає на ефективнiсть функцiонування.  Криза в галузi машинобудування в Країнi теж 

впливає на попит продукцiї вiтчизняного виробництва.  

   Слiд  зробити висновок, що на протязi значного перiоду виробничi процеси пiдприємства не є 

рентабельними, не приносять прибутку. Не виконується "золоте правило" економiки 

пiдприємства, яке передбачає додержання умови, за якої темпи зростання прибутку 

пiдприємства мають перевищувати темпи зростання обсягiв продажу, а останнi повиннi бути 

вищими за темпи зростання активiв пiдприємства. Причина в умовах високого рiвня 

невизначеностi, конкуренцiї, присутностi рiзного роду кризових явищ, наявностi рiзних  

полiтичних та економiчних проблем в країнi. Звичайно слiд вiдзначити, що через запровадження 

карантинних заходiв, у край складних умовах опинились суб'єкти господарської дiяльностi, 

оскiльки карантиннi заходи стали причиною зупинення транспортного сполучення, поставок 

сировини, загалом дiяльностi бiльшостi пiдприємств i закладiв у країнi. 

    Також не могло не сказатись на договiрних вiдносинах з замовниками проведення аукцiону з 

продажу пiдприємства, результати якого були в вiльному доступi для ознайомлення. Хоча 

договiр купiвлi - продажу скасований, але замовники враховують фактор ризику при веденнi 

дiлових вiдносин з пiдприємством.      Доходи пiдприємства формувались в основному за 

рахунок доходiв вiд оренди, якi не можуть покривати всi витрати. Це веде до нестачi власного 

оборотного капiталу, до посилення фiнансової залежностi, неплатоспроможностi. Доходна 

частина дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод  2020 року формувалась в основному за 

рахунок "iнших операцiйних доходiв". "Iншi операцiйнi доходи" в фiнансовiй звiтностi 

пiдприємства - це доходи отриманi вiд здачi в оренду вiльних вiд виробництва площ, якi за  2020 

рiк  на 10 % перевищують запланованi та 7,6% вище чим вiдповiдний перiод минулого року. В 



"iншi операцiйнi доходи" включаються  доходи отриманi вiд оренди разом з комунальними 

витратами, якi компенсуються орендарями та враховуються в "iнших операцiйних витратах". На 

отримання даного доходу мають вплив сезоннi коливання. В лiтнiй перiод обсяги споживання 

послуг скорочуються, досягаючи мiнiмуму в червнi - серпнi. 

Пiдприємство було включено до перелiку об'єктiв, що пiдлягають приватизацiї в 2021 роцi.  

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Управлiння 

дiяльнiстю та 

контроль за 

фiнансово - 

господарською 

дiяльнiстю 

Товариства 

здiйснюють його 

органи, склад i 

порядок обрання 

(призначення) 

яких визначається 

Статутом та 

чинним 

законодавством 

України. 

1.Вищий орган Товариства - Загальнi 

збори акцiонерiв.  

2..Виконавчий орган Товариства 

(колегiальний) - Правлiння   

3.Ревiзiйна комiсiя.  

Треба вiдзначити, що згiдно Статуту 

Товариства, якщо власником 100% 

акцiй Товариства є одна особа, то 

повноваження Загальних зборiв 

передбачнi Статутом та законодавством 

України, здiйснюються акцiонером 

одноосiбно. В нашому випадку Рiшення 

акцiонера з питань, що належать до 

компетенцiї Загальних зборiв виконує 

Управлiння забезпечення реалiзацiї 

повноважень у Чернiгiвськiй областi 

Регiонального вiддiлення ФДМУ по 

Київськiй, Черкаськiй та Чернiгiвськiй 

областях. Таке рiшення оформлюється 

ним письмово (у формi рiшення). Таке 

рiшення має статус протоколу 

Загальних зборiв. 

1. Наглядова рада : не обрано. 

Наказом Регiональноговiддiлення 

Фонду державного майна України по 

Чернiгiвськiй обл. №559 вiд 09.08.2019 

року був затверджений новий статут 

Товариства де внесенi змiни  вiдповiдно 

до вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства", що пов'язанi зi 

змiною типу товариства з публiчного на 

приватне з  одним акцiонером - 

РВФДМУ по Чернiгiвськiй обл. Згiдно 

роздiлу VIII ст.51 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" у разi 

вiдсутностi наглядової ради її 

повноваження здiйснюються 

загальними зборами. 

 

Правлiння Товариства. 

Персональний склад: 

1. В.о. голови правлiння Болтян Оксана 

Iванiвна. 

2.Заступник голови правлiння з 

технiчних та комерцiйних питань 

Шумний Юрiй Дмитрович 

3.Головний бухгалтер Шкапова 

Свiтлана Олексанрiвна 

4.Провiдний економiст Шамара Ольга 

Володимирiвна 

 

Ревiзiйна комiсiя Товариства. 

Персональний склад: 

1.Голова ревiзiйної комiсiї Лобачов 

Юрiй Олександрович 

2.Член ревiзiйної комiсiї Мольченко 

Наталiя Федорiвна 

3.Член ревiзiйної комiсiї Сiренко 

Олександр Миколайович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

В.о. голови правлiння Болтян Оксана Iванiвна 1982 вища 16 

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", Перший 

заступник Голови правлiння 

ПАТ "Хiмтекстильмаш". 

15.09.2017, не 

встановлено 

згiдно 

Статуту 

Опис: 
 

Виконує  свої обов'язки згiдно Статуту Товариства. 

Акцiями товариства не володiє. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Винагород за звiтний перiод не виплачувалось.  

2 

Заступник голови 

правлiння з технiчних 

та комерцiйних питань 

Шумний Юрiй Дмитрович 1953 вища 50 

Начальник науково - 

конструкторського вiддiлу 

ПАТ "Хiмтекстильмаш, 

Начальник науково - 

конструкторського вiддiлу 

ПАТ "Хiмтекстильмаш 

15.09.2017, 

новлено 

згiдно 

Статуту 

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. 
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Головний бухгалтер 
Шкапова Свiтлана 

Олексанрiвна 
1953 вища 50 

ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

посада головного 

бухгалтера.,ПАТ 

"Хiмтекстильмаш" посада 

головного бухгалтера. 

15.09.2017, 

новлено 

згiдно 

Статуту 

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. 
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Провiдний економiст 
Шамара Ольга 

Володимирiвна 
1960 вища 30 

Провiдний економiст ПАТ 

"Хiмтекстильмаш". 

 

 

15.09.2017, 

новлено 

згiдно 

Статуту 

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. 
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Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Лобачов Юрiй 

Олександрович 
1964 вища 30 

Регiональне вiддiлення 

ФДМУ по Чернiгiвськiй обл., 

начальник вiддiлу 

приватизацiї та 

корпоративного управлiння, 

Регiональне вiддiлення 

ФДМУ по Чернiгiвськiй обл., 

начальник вiддiлу 

приватизацiї та 

корпоративного управлiння 

24.01.2017, 3 

роки 

Опис: 
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Не є афiллiйованою особою Товариства. 

Винагороди за звiтний перiод не виплачувались.  

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  Київськiй, Черкаськiй та Чернiгiвськiй обл., як єдиний акцiонер призначає своїх представникiв до складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Повноваження ревiзiйної комiсiї закiнчились 24.01.2020 року.  На дату складання звiту нового складу ревiзiйної комiсiї не призначено. 

Пiдприємство готується до приватизацiї. 

6 Член ревiзiйної комiсiї 
Мольченко Наталiя 

Федорiвна 
1974 вища 23 

Начальник вiддiлу контролю 

у галузi промисловостi, 

енергетики, транспорту та 

фiнансових послуг 

Управлiння Пiвнiчного офiсу 

Держаудитслужби в 

Чернiгiвськiй обл., 

Начальник вiддiлу контролю 

у галузi промисловостi, 

енергетики, транспорту та 

фiнансових послуг 

Управлiння Пiвнiчного офiсу 

Держаудитслужби в 

Чернiгiвськiй обл. 

24.01.2017, 3 

роки 



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. 

Повноваження ревiзiйної комiсiї закiнчились 24.01.2020 року.  На дату складання звiту нового складу ревiзiйної комiсiї не призначено. 
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Член ревiзiйної комiсiї 
Сiренко Олександр 

Миколайович 
1959 вища 39 

Займає посаду начальника 

виробництва на ДП 

"Хiмтекстильмаш - сервiс" 

АТ "Хiмтекстильмаш", 

Займав посаду начальника 

виробництва на ДП 

"Хiмтекстильмаш - сервiс" 

ПАТ "Хiмтекстильмаш" 

24.01.2017, 3 

роки 

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. 

Строк дiї повноважень закiнчився 24.01.2020 року. 

Новий склад ревiзiйної комiсiї на дату складання звiту не затверджено. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

В.о. голови правлiння Болтян Оксана Iванiвна 0 0 0 0 

Заступник голови правлiння з 

технiчних та комерцiйних 

питань 

Шумний Юрiй Дмитрович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Шкапова Свiтлана Олексанрiвна 0 0 0 0 

Провiдний економiст Шамара Ольга Володимирiвна 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Лобачов Юрiй Олександрович 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Мольченко Наталiя Федорiвна 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Сiренко Олександр Миколайович 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь - які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Будь - якi винагороди або компенсацiї протягом звiтного перiоду посадовим особам Товариства 

не виплачувались. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фонд державного майна 

України 
00032945 

01133, Україна, м.Київ, Генерала 

Алмазова 18/9 
100 

Мiнiстерство 

машинобудування, вiйсково - 

промислового комплексу i 

конверсiїї України. Правонас 

тупником є Мiнiстерство 

промислової полiтики 

України 

00013942 
01008, Україна, м.Київ,  

Грушевського 12/2 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
За даними бухгалтерського облiку станом на 01.01.2021 загальна вартiсть активiв пiдприємства 

становить 9834 тис. грн. Власний капiтал має вiд`ємне значення та складає -9 976 тис. грн. 

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих  - 31 чоловiк. 

За iснуючими боргами з 2009 року Державною виконавчою службою вiдкрито зведене 

виконавче провадження, залишок, що пiдлягає стягненню - 9,4 млн. грн. 

Крiм мiльйонних боргiв минулих рокiв, борги пiдприємства щомiсячно збiльшуються перед 

Пенсiйним фондом України за рахунок нарахування наукових та пiльгових пенсiй, виплачувати 

якi АТ не має нiякої можливостi. Товариство постiйно вiдчуває дефiцит обiгових коштiв, який 

не дозволяє вийти на рiвень беззбиткової дiяльностi пiдприємства 

У звiтному перiодi пiдприємство не отримало запланованi доходи вiд реалiзацiї продукцiї. 

Причини: неритмiчнiсть замовлень; жорстка конкуренцiя на ринку машинобудування; втраченi 

ринки збуту. Запровадження карантинних заходiв ще бiльше погiршило стан Акцiонерного 

товариства. Вiдсутнi замовлення на виробництво, згортають роботу орендарi примiщень, 

вiдповiдно зменшуються доходи вiд оренди за використання майна АТ. 

Виконання фiнансового плану в частинi отримання чистого доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, 

послуг склало лише 27 вiдсоткiв. За 2020 рiк товариство отримало доходу вiд реалiзацiї 

продукцiї 1410 тис. грн., що на 40% менше аналогiчного перiоду минулого року.  

Значну частину доходiв пiдприємство отримало за рахунок здачi в оренду майна, не задiяного у 

виробництвi. Дохiд вiд оренди за 2020 рiк склав 5749 тис.грн. Це свiдчить про неефективне 

використання факторiв виробництва, зрештою це виявляється у фiнансових результатах 

дiяльностi пiдприємства. 



Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2020 рiк порiвняно з аналогiчним перiодом 2019 року 

зменшилась пропорцiйно доходу вiд реалiзацiї. 

Зменшення адмiнiстративних витрат пояснюється запровадженням карантинних заходiв у країнi 

та застосування заходiв з економiї коштiв на оплату працi ( що змусило працiвникiв пiти у 

вiдпустки за власний рахунок). 

Сума збиткiв за 2020 рiк склала 591 тис.грн. 

Товариству вдалось протягом 2020 року своєчасно сплачувати заробiтну плату працiвникам, але 

на погашення заборгованостi перед Пенсiйним фондом України та ЄСВ обiгових коштiв АТ не 

вистачає. 

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. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Для виявлення реального резерву збiльшення випуску продукцiї потрiбно усунути недолiки в 

органiзацiї виробничого процесу, працi, заходiв щодо пiдвищення якостi продукцiї, зменшення 

браку у виробництвi. 

   Доходна частина дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод  2020 року формувалась в 

основному за рахунок "iнших операцiйних доходiв". "Iншi операцiйнi доходи" в фiнансовiй 

звiтностi пiдприємства - це доходи отриманi вiд здачi в оренду вiльних вiд виробництва площ, 

якi за  2020 рiк, майже  на 10% перевищують запланованi та 7,6% вище чим вiдповiдний перiод 

минулого року. Ця частина доходу вiдносно стабiльна, але не покриває всi витрати, що веде до 

нестачi власного оборотного капiталу, до посилення фiнансової залежностi, 

неплатоспроможностi.В структурiу адмiнiстративних витрат входить податок за користування 

землею,вiн майже дорiвнює фонду заробiтної плати адмiнперсоналу.  Для   неприбуткового 

пiдприємства це дуже суттєво. 

Коефiцiєнтний аналiз показує, що всi показники значно нижче нормативних значень.. 

Найменування показника:        минулий рiк     поточний р 

1.Рентабельнiсть дiяльностi       -21,4            -41,9       

3. Рентабельнiсть активiв          -5,5                -6,0          

4.К-т фiнансової стiйкостi:          -0,5                -0,5                           

5. К-т поточної лiквiдностi            0,2                 0,2       

  Криза доходностi приводить к втратi пiдприємств, росту надмiрної кредиторської 

заборгованостi та неплатоспроможностi. Дiяльнiсть пiдприємства є стабiльно збитковою. 

Показники прибутку є найважливiшими у системi оцiнки результативностi i дiлових якостей 

пiдприємства, ступеня його надiйностi. Збитковiсть пiдприємства є причиною того, що власного 

капiталу не вистачає для покриття поточних зобов'язань.  

    Фiнансовий стан пiдприємства не стабiльний, про що свiдчать кризовi показники лiквiдностi 

та фiнансової стiйкостi. Проблеми, що виникають у фiнансовому станi пiдприємства зрештою 

мають два основнi прояви:  

- низька лiквiднiсть (дефiцит грошових коштiв); 

- недостатня вiддача на вкладений в пiдприємство капiтал (низька рентабельнiсть); 

   Iндикаторами низької лiквiдностi є незадовiльнi показники лiквiдностi, прострочена 

кредиторська заборгованiсть, наднормативна заборгованiсть перед бюджетом, кредиторами. 

Велику кредиторську заборгованiсть минулих рокiв пiдприємство не в змозi лiквiдувати в ходi 

своєї звичайної дiяльностi, тому пiдприємство готується до приватизацiї. 

 

 

 



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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
АТ "Хiмтекстильмаш" не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних 

фiнансових iнструментiв. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
 Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя, або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв, якi виникають в 

процесi звичайної дiяльностi Товариства .  

 Мета управлiння операцiйними i юридичними ризиками - забезпечення належного 

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

мiнiмуму.Основнi фiнансови  iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, 

включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть. 

Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

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

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

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємством не ведеться, квазiфiскальнi операцiї не 

здiйснюються. 

Спецiального документу, яким би описувались характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Операцiї хеджування в 

2020 роцi пiдприємством не проводились.  Пiдприємство готується до приватизацiї. 

 

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

ризику грошових потоків 
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 0,2, а нормативне значення >1, це свiдчить про недостатнiсть 

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

стiйкостi складає - 0,5.Як бачимо всi показники значно нижче нормотивного значення, що 

свiдчить про потребу пiдприємтва в обiгових коштах. Пiдприємство не має зобов'язень в 

iноземнiй валютi, кредитiв, наданих з державного бюджету або залучених пiд державнi гарантiї. 

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємством не ведеться, квазiфiскальнi операцiї не 

здйснюються. Пiдприємство готується до приватизацiї. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
У своїй дiяльностi Пiдприємство  добровiльно застосовує принципи та рекомендацiї щодо 

ефективного корпоративного управлiння, а також дотримується положень Принципiв 

корпоративного управлiння, затверджених рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку.Власний кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.  

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Не застосовується. 

 



вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Практика корпоративного управлiння, застосована понад визначенi законодавством вимоги - 

вiдсутня. 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

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

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис Власником 100% акцiй Товариства є держава в особi РВ ФДМУ по Чернiгiвськiй 

обл. Згiдно Статуту Товариства п. 16.26, у випадку, якщо власником 100% акцiй 

Товариства є одна особа, до Товариства не затосовуються положення цього 

Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв. Повноваження 

Загальних зборiв, передбаченi цим Статутом  та законодавством України, 

здiйснюються акцiонером одноосiбно., 

Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, 

оформлюється ним письмово (у форматi рiшення). Таке рiшення акцiонера має 

статус прортоколу Загальних зборiв. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 



Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Держава в особi 

Регiонального вiддiлення 

ФДМУ по Чернiгiвськiй 

обл.)   

Інше (зазначити) 

У випадку, якщо 

власником 100% акцiй 

Товарисва є одна особа ( в 

нашому випадку це 

Держава в особi 

Регiонального вiддiлення 

ФДМУ по Чернiгiвськiй 

обл.) повноваження 

Загальних зборiв, 

передбаченi  Статутом 

Товариства та 

законодавством України, 

здiйснюються акцiонером 

одноосiбно. Рiшення 

акцiонера з питань, що 



належать до компетенцiї 

Загальних зборiв, 

оформлюється ним 

письмово (у формi 

рiшення). Таке рiшення 

акцiонера має статус 

протоколу Загальних 

зборiв. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У випадку, якщо власником 100% акцiй 

Товарисва є одна особа ( в нашому випадку це 

Держава в особi Регiонального вiддiлення 

ФДМУ по Чернiгiвськiй обл.) повноваження 

Загальних зборiв, передбаченi  Статутом 

Товариства та законодавством України, 

здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

Рiшення акцiонера з питань, що належать до 

компетенцiї Загальних зборiв, оформлюється 

ним письмово (у формi рiшення). Таке 

рiшення акцiонера має статус протоколу 

Загальних зборiв. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

У випадку, якщо власником 100% акцiй 

Товарисва є одна особа ( в нашому випадку це 

Держава в особi Регiонального вiддiлення 

ФДМУ по Чернiгiвськiй обл.) повноваження 

Загальних зборiв, передбаченi  Статутом 

Товариства та законодавством України, 

здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

Рiшення акцiонера з питань, що належать до 

компетенцiї Загальних зборiв, оформлюється 

ним письмово (у формi рiшення). Таке 

рiшення акцiонера має статус протоколу 

Загальних зборiв. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Не передбачено 

Статутом 

 X В звязку з змiною типу акцiонерного 

товариства  з публiчного на приватне з 

одним акцiонером - РВФДМУ по 

Чернiгiвськiй обл.,та затвердження  нового 

Статуту Товариства, а також згiдно Закону 

України про акцiонернi товариства роз.VIII. 

ст.51  у разi вiдсутностi наглядової ради її 



повноваження здiйснються загальними 

зборами . 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В звязку з змiною типу акцiонерного товариства  з публiчного на 

приватне з одним акцiонером - РВФДМУ по Чернiгiвськiй обл.,та 

затвердження  нового Статуту Товариства, а також згiдно Закону 

України про акцiонернi товариства роз.VIII. ст.51  у разi 

вiдсутностi наглядової ради її повноваження здiйснються 

загальними зборами .У разi якщо в приватному акцiонерному 

товариствi кiлькiсть акцiонерiв становить 10 i бiльше осiб i всi 

акцiонери є афiлiйованими один до одного, створення наглядової 

ради є необов'язковим. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) Вiдсутнiсть наглядової ради.  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Вiдсутнiсть засiдань. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Наглядова рада в Товариствi не обовязкова 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 



Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) 

У разi якщо в приватному акцiонерному товариствi кiлькiсть 

акцiонерiв становить 10 i бiльше осiб i всi акцiонери є 

афiлiйованими один до одного, створення наглядової ради є 

необов'язковим. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) 

Згiдно нового Статуту акцiонерного товариства затвердженого 

09.08.2019 року, Наказом № 559 РВФДМУ по Чернiгiвськiй обл. 

у разi вiдсутностi наглядової ради її повноваження здiйснюються 

загальними зборами. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

1. В.о. голови правлiння  

Болтян О.I. 2. Шумний 

Ю.Д. 3. Шкапова С.О. 4. 

Шамара О.В. 

До компетенцiї Правлiння згiдно Статуту належить : 

1.Розробляє та надає на розгляд й затвердження Загальним 

зборам ключовi технiко - економiчнi показники ефективностi 

роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани,  готує 

та надає звiти про їх виконання. 

2. Забезпечує виконання затверджених Загальними зборами 

ключових технiко - економiчних показникiв ефективностi роботи 

Товариства, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

перспективних планiв iнвестицiй та розвитку. 

3. Реалiзує фiнансову, iнвестацiйну, iнновацiйну, технiчну та 

цiнову полiтику Товариства.  

4. Виконує рiшення Загальних зборiв та звiтує про їх виконання. 

5.На вимогу Загальних зборiв готує та надає звiти з окремих 



питань своєї дiяльностi. 

6.За погодженнямз Загальними зборами приймає рiшення про 

напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду 

сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень встановлених 

Статутом. 

7. Розробляє та затверджує будь - якi локальнi нормативнi акти 

Товариства, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до 

комтенцiї Загальних зборiв. 

8. Органiзовує скликання та проведення Загальних зборiв 

вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту. 

9. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та 

звiльнення з роботи працiвникiв, а також вирiшує iншi питання 

трудових вiдносин з працiвниками Товариства. 

10.Органiзацiя госпоарської дiяльностi Товариства, 

фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. 

11. Пiдготовка рiчного звiту Товариства . 

12.Визначення органiзацiйної структури Товариства. 

13.Наймання та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до 

них заходiв заохочення та дисциплiнарних стягнень вiдповiдно 

до чинного законодавства України. 

14. Встановлення форми, системи та порядку оплати працi 

працiвникiв товариства згiдно вимог чинного законодавства. 

15.Затвердження штатного розпису Товариства. 

16.Укладення колективного договору. 

17.Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товарисва, в 

тому числi тi, що виначаютьпорядок, умови та дiяльнiсть 

структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну 

дiяльнiсть Товариства за винятком тих, що вiднесенi до 

компетенцiї загальних зборiв. 

18.Затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства. 

19. Здiйснення керiвництво роботою дочiрнiх пiдприємств 

Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань. 

20.Розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням 

обмежень встановлених Статутом та законом. 

21. Затвердження перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 

22.Виконання рiшень Загальних зборiв. 

23.Забезпечення органiзацiї скликання та прроведення чергових 

та позачергових Загальних зборiв. 

24.Виконання iншiх функцiй, необхiдних для забезпечення 

поточної дiяльностi Товариства у межах своєї компетенцiї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

За 2020 рiк було проведено 12 засiдань виконавчого органу якi 

оформленi у виглядi протоколiв правлiння. На засiданнях 

Правлiння Товариства розглядались питання щодо аналiзу 

фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємства за кожен 

квартал 2020 року. В основному це питання щодо зменшення 

збитковостi пiдприємства, отримання максимального доходу 

виходячи з дiючих реалiй. На засiдання Правлiння розглядались 

питаннящодо надання в операцiйну оренду площ не задiяних в 

виробництвi. Згода на заключення договорiв оренди 

ухвалювалась членами виконавчого органу тiльки пiсля  

отримання розрахунку економiчного ефекту вiд проведення цiєї 

операцiї. Також вiдзначалось, що велику кредиторську 

заборгованiсть минулих рокiв пiдприємство не в змозi 

лiквiдувати в ходi своєї звичайної дiяльностi, збитковiсть 

пiдприємства не забезпечує необхiдний прирiст фiнансових 

ресурсiв, тому пiдприємству необхiдно залучення iнвестицiй, 

шляхом залучення нових засновникiв. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Треба вiдзначити, що в межах своєї компетенцiї, правлiння 

Товариства мству необхiдно залучення виконувало свої 

повноваження сумлiнно та ефективно. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
Станом на 31.12.2020 року, спецiального документу, яким би описувалися характеристики 

систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не 

затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, 

вони включають в себе такi елементи як бухгалтерський фiнансовий облiк, нормування витрат, 

перевiрка документiв, перевiрка вiрностi розрахункiв , дотримання облiку господарських 

операцiй, iнвентарiзацiя. Аудиторська перевiрка, подання фiнансової звiтностi до контролюючих 

органiв.  

  

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 відбувалися 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 



Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні 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 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
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)  ні 

 

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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) не має 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

Інформація 

розповсюдж

Інформація 

оприлюднюється 

Документи 

надаються 

Копії 

докуме

Інформація 

розміщуєтьс



акціонерного 

товариства 

ується на 

загальних 

зборах 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  



Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) дн 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) дн 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України по 

Чернiгiвськiй областi 

 100 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

3 979 276 0 Згiдно п.7 Статуту , Товариство не 

може встановлювати обмеження 

щодо кiлькостi акцiй абакiлькостi 

голосiв за акцiями, що належать 

одному акцiонеру.  

 



Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - голова та члени Ревiзiйної комiсiї, 

Голова та члени Правлiння. 

Обрання та припинення повноважень посадових осiб органiв Товариства здiйснюється 

вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України. 

Голова правлiння обирається та повноваження якого припиняються Загальними зборами.  

Персональний склад Правлiння обирається Загальними зборами за поданням Голови правлiння. 

Повноваження членiв Правлiння припиняються Загальними зборами. 

Ревiзiйна комiсiя складається з 3 членiв, що обираються Загальними зборами з числа фiзичних 

осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв 

Товариства термiном на 3 (три) роки.  У випадку закiнчення строку повноважень членiв 

Ревiзiйної комiсiї вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Будь- якi винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не 

виплачувались. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у 

внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до 

компетенцiї Загальних зборiв, в тому числi i виключної компетенцiї Загальних зборiв, а також: 

1.Реалiзацiя фiнансової , iнвестацiйнiй , iновацiйнiй, технiчнiй  та цiновуий полiтики Товариства. 

2. Розробка та затвердження будь - яких локальних нормативних актiв Товариства за винятком 

тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв. 

3.Органiзацiя  скликання та проведення  Загальних зборiв. 

4. Прийняття рiшення про прийняття на роботу  та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства. 

5. Органiзацiя розробки та надання на затвердження Загальним зборам пропозицiї щодо 

органiзацiйної структури Товариства та її змiн, затверджує штатнийрозклад та посадовi оклади 

працiвникiв Товариства. 

6.Приймає рiшення  за погодженням iз Загальними зборами щодо призначення та звiльнення 

керiвникiв ,  умов їх оплати працi,  притягнення до майнової вiдповiдальностi  керiвникiв 

дочiрних пiдприємств та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. 

7.Пiсля отримання згоди Загальних зборiв, приймати рiшення щодо укладання правочинiв 

стосовно вiдчуження або придбання у власнiсть  будь - яких корпоративних прав iнших 

юридичних осiб. 

8. Приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi. 

9.Затвердження iнструкцiй та положень про виробничi та функцональнi структури пiдроздiлiв 

Товариства. 

10. Приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i 

третiми особами. 

11.Забезпечення ефективного використання активiв Товариства. 

12. Приймати рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi 

фiнансовим планом. 

13. Звiтувати перед Загальними зборами в строки i по формах, якi затверджено рiшенням 

Загальних зборiв. 

14. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв. 

15. Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування. 



16. Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком встановленим Законом України "Про акцiонернi 

товариства" прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй 

установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання договору 

пiсля погодження вiдповiного рiшення Загальними зборами. 

17.Формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Правлiнням. 

18.Прийняття рiшення про проведення  чергових або  позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 

до Статуту. 

19. прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь - якого 

питання , що вiднесенi до компетенцiї Правлiння. 

20.Органiзацiя та здiйснення дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшенням Загальних зборiв. 

21. За дозволом Загальних зборiв здiйснює дiї щодо створення iнших юридичних осiб. 

Ревiзiйна комiсiя має право:  

1. Отримувати вiд органiв Товариства та  посадових осiб необхiднi матерiали та документи, 

необхiднi для виконання своїх функцiй. 

2. Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв, проведення засiдань Правлiння. 

3. Оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та 

перевiряти їх фактичну наявнiсть. 

4. Отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, 

якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. 

5.Вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та його посадових 

осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. 

6. Проводити службовi розслiдування. 

7. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки. 

8.Залучати на договiрний основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх 

консультантiв з оплатою за рахунок Товариства. 

9.Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час пперевiрки порушень та недолiкiв у 

фiнансово - господарськiй дiяльностi Товариства. 

 10.Негайно iнформувати Загальнi збори про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд 

час перевiрок. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «НІЛ» 

ЄДРПОУ 38054314 . В  Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності за  №4511. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0778 видане рішенням АПУ від 24.04.2018 року  
Україна, 14037, м.Чернігів, вул..Козацька (50 років ВЛКСМ),14а, тел.(0462) 935 295, (066)3 57 57 11 

Звіт незалежного аудитора 

 з надання впевненості щодо інформації про корпоративне управління, відображеної у звіті керівництва 

(звіті з управління)   

АТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ» 

 

 

 



Керівництву АТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ» 

 

1. Інформація про предмет завдання та опис рівня впевненості. 

 Ми провели перевірку інформації про корпоративне управління, відображеної у звіті 

керівництва у складі звіту емітента цінних паперів АТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ» за 

2020 рік з метою отримання обгрунтованої впевненості щодо відповідності поданої 

інформації законодавчим та нормативним вимогам. Перевірена інформація включає: 

 інформацію про власний кодекс корпоративного управління товариства; 

 інформацію про персональний склад колегіального виконавчого органу 

емітента, про проведені засідання та загальний опис питань, які розглядались 

на засіданнях таких органів разом з прийнятими на них рішеннями;  

 опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента;  

 перелік осіб, які є прямо або опосередковано власниками значного пакету 

акцій емітента;  

 інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента;  

 порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження 

посадових осіб емітента.  

2. Застосовні критерії. 

При перевірці інформації про корпоративне управління АТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ»  

ми керувалися вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

№3480-IV (зі змінами та доповненнями), зокрема статтею 40
’
; Закону України «Про 

акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями; вимогами Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826, зі змінами та доповненнями, 

Принципами корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 

22.07.2014 №955. 

3. Відповідальність управлінського персоналу. 

 Управлінський персонал несе відповідальність за повноту та достовірність складання 

і подання звіту про корпоративне управління у складі звіту керівницта (звіту з 

управління), що включено до звіту емітента відповідно до вимог Закону України 

«Про цінні папери та фоновий ринок», згідно Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів,  та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

звітності, що не містить суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

 

4. Відповідальність аудитора. 



 Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що звіт про корпоративне 

управління складено у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 

і у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту незалежного аудитора, що містить висновок про предмет завдання. 

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 

процедури отримання доказів, проведені відповідно до МСЗНВ 3000 

(переглянутий), завжди можуть виявити суттєве викривлення, якщо воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі даного 

звіту про корпоративне управління. 

Виконуючи завдання з підтвердження відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), 

ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього періоду 

виконання завдання. 

Крім того ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації у звіті 

про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо 

й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 

отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 

контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 

виконання з підтвердження, для розробки аудиторських процедур, які б 

відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність та обгрунтованість тверджень і відповідних розкриттів 

інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності та на основі отриманих 

аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість підприємство 

продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у звіті з управління 

або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 

дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 

підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст звіту з корпоративного 

управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи відповідає 

подана у звіті інформація, законодавчим та нормативним вимогам по  її 

складанню, так, щоб досягти достовірного відображення. 



 Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 

інформацію про запланований обсяг і час проведення процедур перевірки та 

суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання завдання. 

 Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосунки та інші питання, які могли б обгрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

5. Застосовні вимоги контролю якості. 

Аудиторська компанія дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 

1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи 

задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, 

професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. 

6. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі 

етики професійних бухгалтерів, затверджених Радою з Міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів, який грунтується на фундаментальних принципах чесності, 

об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності 

та професійної поведінки. 

7.  Перегляд виконаної роботи 

 Метою виконання процедур щодо перевірки звіту про корпоративне управління 

було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 

1) відповідності інформації про корпоративне управління  у Товаристві, відображеної 
у звіті, вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», Принципам 

корпоративного управління, вимогам Статуту Товариства та прийнятим 

Положенням Товариства. 

 При виконанні завдання з надання обгрунтованої впевненості  ми проаналізували 

Статут Товариства, Положення, якими керується товариство,  накази та інші 

розпорядчі документи, що регламентують систему внутрішнього контролю, 

посадові інструкції, організаційно-управлінську структуру товариства, норми та 

нормативи, що застосовуються Товариством, документи, що підтверджують 

інформацію про володіння особами значними пакетами акцій.  

 Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам 

Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства". 

 Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами, в 

Товаристві не створювалось. 

 Функціонування органів корпоративного управління регламентується 

положеннями Статуту.  

 Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i 

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, 

повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та 

бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл 

повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не 

мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здійснення 

повної господарської операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження 



активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний 

(поточний) i подальший контроль. 

 Товариство адекватно оцінює ризики фінансово-господарської діяльності та 

корпоративного управління, в тому числі необхідність перегляду раніше оцінених 
ризиків, пов’язаних із пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 та 

запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, та здійснює 

попереджувальні заходи у відповідь на оцінені ризики на мікрорівні.   

 Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна 

комісія. 

 Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською 

діяльністю здійснював в.о. Голови правління Товариства в межах повноважень, які 

встановлено Статутом Товариства.  

 Оскільки 100% акцій Товариства належать Державі Україна в особі Фонду 

державного майна, то загальні збори не скликаються, повноваження загальних 

зборів акціонерів здійснює єдиний акціонер -  Фонд держмайна України.  

            Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Фондом 

держмайна України. 

8. Висновок 

             За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки інформації, відображеної у 

звіті про корпоративне управління, аудиторами зроблено висновок: 

На нашу думку, АТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ» у звіті про корпоративне управління за 

2020 рік  розкрито інформацію в усіх суттєвих аспектах відповідно до  Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV (зі змінами та 

доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами та 

доповненнями та вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів № 2826 (зі змінами та доповненнями).   

 

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова 
компанія «НІЛ» 
Аудитор        Наталія Іванівна        Ляшенко       
Сертифікат аудитора серії А №004440  
виданий Аудиторською Палатою України  
26 грудня 2000 року, 
Диплом АССА ДипІФР №1837478 

Адреса: Проспект Миру, б.12, м. Чернігів, Україна 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Пiдприємство не надає фiнансови послуги. 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Регiональне вiддiлення ФДМУ 

по Чернiгiвськiй обл. Згiдно 

Наказу ФДМУ №781 вiд 

05.08.2019 року, в Регiональне 

вiддiлення ФДМУ по Київськiй, 

Черкаськiй та Чернiгiвськiй 

областях. 

14243893 14000, Україна, 

Чернігівська обл., 

м.Чернiгiв, Проспект 

Миру 43 

3 979 276 100 3 979 276 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 3 979 276 100 3 979 276 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi бездокуменарнi  

iменнi 

3 979 276 0,25 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. 

За 2020 рiк  торгiвля цiнними паперами  

на фондовiй бiржi не здiйснювалась. 

Примітки: 

Наказом Фонду державного майна України вiд 28.12.2019 року № 1574 "Про затвердження перелiкiв об'єктiв малої приватизацiї, що пiдлягають приватизацiї в 2020 роцi" 

державний пакет акцiй АТ "Хiмтекстильмаш" (100%) включено до Перелiку державних пакетiв акцiй (часток) господарських товариств та iнших господарських органiзацiй 

i пiдприємств, заснованих на базi об'єднання майна рiзних форм власностi, що пiдлягають приватизацiї в 2020 роцi. 

14 липня 2020 року вiдбувся електронний аукцiон з продажу об'єкта малої приватизацiї - державного пакету акцiй у кiлькостi 3 979 276 штук, що становить 100,0 % 

статутного капiталу Акцiонерного товариства "Хiмтекстильмаш". Стартова цiна складала 994 819,00 грн. (Дев'ятсот дев'яносто чотири тисячi вiсiмсот дев`ятнадцять гривень 

00 коп.). 

При пiдготовцi до аукцiону додатковими умовами продажу пакета акцiй передбачено зобов'язання Покупця щодо погашення протягом 5 рокiв заборгованостi АТ 

"Хiмтекстильмаш" перед Державним бюджетом, Пенсiйним фондом та соцiальними фондами України та недопущення звiльнення працiвникiв Товариства з iнiцiативи 

Покупця протягом шести мiсяцiв. 

В 1-му електронному аукцiонi 14.07.2020 перемiг ФОП Валерiй Рацин iз пропозицiєю 75 мiльйонiв 100 гривень, було укладено Договiр купiвлi-продажу №24 вiд 20.08.2020 

року. Покупець не розрахувався за об`єкт, ДКП розiрвано 27.10.2020.  

Повторний аукцiон вiдбувся 17.12.2020 року. Переможець - Роман Посмашний вiдмовився вiд пiдписання ДКП. 

Планується чергове виставлення державного пакету акцiй на аукцiон. 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.09.2001 83/24/1/01 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000192314 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 3 979 276 994 819 100 

Опис На звiтну дату 100% акцiй пiдприємства належить державi в особi РВФДМУ . Рiшень щодо випуску будь - яких цiнних паперiв не приймалось. 



Додаткової емiсiї акцiй не було. 

Наказом Фонду державного майна України вiд 28.12.2019 року № 1574 "Про затвердження перелiкiв об'єктiв малої приватизацiї, що пiдлягають 

приватизацiї в 2020 роцi" державний пакет акцiй АТ "Хiмтекстильмаш" (100%) включено до Перелiку державних пакетiв акцiй (часток) 

господарських товариств та iнших господарських органiзацiй i пiдприємств, заснованих на базi об'єднання майна рiзних форм власностi, що 

пiдлягають приватизацiї в 2020 роцi. 

14 липня 2020 року вiдбувся електронний аукцiон з продажу об'єкта малої приватизацiї - державного пакету акцiй у кiлькостi 3 979 276 штук, 

що становить 100,0 % статутного капiталу Акцiонерного товариства "Хiмтекстильмаш". Стартова цiна складала 994 819,00 грн. (Дев'ятсот 

дев'яносто чотири тисячi вiсiмсот дев`ятнадцять гривень 00 коп.). 

При пiдготовцi до аукцiону додатковими умовами продажу пакета акцiй передбачено зобов'язання Покупця щодо погашення протягом 5 рокiв 

заборгованостi АТ "Хiмтекстильмаш" перед Державним бюджетом, Пенсiйним фондом та соцiальними фондами України та недопущення 

звiльнення працiвникiв Товариства з iнiцiативи Покупця протягом шести мiсяцiв. 

В 1-му електронному аукцiонi 14.07.2020 перемiг ФОП Валерiй Рацин iз пропозицiєю 75 мiльйонiв 100 гривень, було укладено Договiр купiвлi-

продажу №24 вiд 20.08.2020 року. Покупець не розрахувався за об`єкт, ДКП розiрвано 27.10.2020.  

Повторний аукцiон вiдбувся 17.12.2020 року. Переможець - Роман Посмашний вiдмовився вiд пiдписання ДКП. 

Планується чергове виставлення державного пакету акцiй на аукцiон. 

 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 2 627 2 661 0 0 2 627 2 661 

  будівлі та споруди 2 567 2 522 0 0 2 567 2 522 

  машини та обладнання 60 139 0 0 60 139 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2 627 2 661 0 0 2 627 2 661 

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, 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 Київськиiй, 

Черкаськiй та Чернiгiвськiй обл. У цей перiод всi рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв оформлюються наказом Фонду державного майна 

України. Збiльшення вартостi основних засобiв :машин та обладнання 

за 2020 рiк вiдбулось за рахунок коштiв витрачених на ремонт цього 

обладнання. 

Пiдприємство має обмеження на використання майна згiдно зведеного 

виконавчого провадження №14582632 по стягненню грошових коштiв з 

АТ "Хiмтекстильмаш" виданого вiддiлом Головного територiального 

управлiння юстицiї у Чернiгiвськiй областi. 

АТ "Хiстекстильмаш" розташовано в захiднiй промисловiй частинi 

м.Чернiгова на площi в 7,94га.  Всi споруди були введенi в 

експлуатацiю в 1960-1987 роках i постiйно потребують витрат на 

утримання в належному станi та ремонту. 

 

 

 



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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-9 976 -9 385 

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 = (6272т.гр. + 

3528т.грн. + 34т.грн.) - ( 0т.грн+ 19810т.грн.) = (9834т.грн.(активи) - 19810.грн. ( 

зобов'язання) ) = -9976т.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 2020 рiк менша нiж статутний капiтал, що не вiдповiдає вимогам статтi 

155 Цивiльного кодексу України. 

Всi рiшення про подальшу участь пiдприємства виноситься РВФДМУ по Чернiгiвськiй 

обл., як єдиним акцiонером, або судовим рiшенням. 

Пiдприємство готується до приватизацiї. 

 

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 1 315 X X 

у тому числі:  

ПАТ "ПОЛIКОМБАНК" 04.04.2007 390 20 04.04.2008 

ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" 20.11.2007 125 17,5 20.11.2008 

ПАТ"БАНК"ДЕМАРК" 19.12.2008 800 29 19.12.2009 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 18 128 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 



Інші зобов'язання та забезпечення X 367 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 19 810 X X 

Опис  1315 т.грн є забовязання по банкiвським кредитам . 

Всi банкiвськi кредити є просрочнi i згiдно судових рiшень 

знаходяться на виконаннi в державнiй виконавчiй службi. 

Вiдповiдно за даними останньої фiнансової звiтностi за 

пiдсумками 2020 року пiдприємство не має боргiв iз заробiтної 

плати. Проте має значну кредиторську заборгованiстьв тому 

числi: 

-ПФ України - 4847,5т.грн. 

- Державна фiскальна служба - 12869,7т.грн. 

 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченковськiй р-н, 

м.Київ, Тропiнiна 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

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, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторсько - консалтингова 

компанiя "НIЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38054314 

Місцезнаходження 14017, Україна, Чернігівська обл., 

Чернiгiвськiй р-н, м.Чернiгiв, Прспект 

Миру б.12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4511 

Найменування 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 ТОВ "АУДИТОРСЬКО - 

КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 



"НIЛ" проводить аудиторську 

дiяльнiсть згiдно договору №55/20 вiд 

31.12.2020 року, куруючись законом 

України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017р. №2258-VШ, 

Мiжнародними стандартами контролю 

якостi аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутних послуг, 

виданих Радою з Мiжнародних 

стандартiв аудиту . 

Предмет договору: В порядку та на 

умовах, визначених Договором, 

Замовник призначає, а Виконавець 

приймає на себе зобовязання здiйснити 

за плату аудиторську перевiрку повного 

пакету рiчної фiнансової звiтностi 

Замовника за 2020 рiк з метою 

висловлення аудитором думки про те, 

чи фiнансова звiтнiсть вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан Замовника  на 

31.12.2020 року, його фiнансовi 

результати та рух грошових коштiв за 

рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, надалi - завдання з 

аудиту. 

 



 

Дата 01.01.2021 

Підприємство Акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" за ЄДРПОУ 14314311 

Територія Чернігівська область, Новозаводський р-н за КОАТУУ 7410136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук 
за КВЕД 72.19 

Середня кількість працівників: 31 

Адреса, телефон: 14001 м.Чернiгiв, I.Мазепи 110, (0462) 67-20-34 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 611 3 611 

    первісна вартість 1001 3 611 3 611 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 2 627 2 661 

    первісна вартість 1011 12 940 13 113 

    знос 1012 ( 10 313 ) ( 10 452 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 6 238 6 272 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 683 562 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 456 860 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 137 125 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 547 1 837 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 46 144 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 2 869 3 528 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 34 34 

Баланс 1300 9 141 9 834 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 995 995 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 6 761 6 761 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -17 141 -17 732 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 



Усього за розділом I 1495 -9 385 -9 976 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 1 315 1 315 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 497 360 

    розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 7 461 

    розрахунками з оплати праці 1630 7 423 7 

    одержаними авансами 1635 9 9 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 9 282 10 658 

Усього за розділом IІІ 1695 18 526 19 810 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 9 141 9 834 

 

Керівник    О.I.Болтян 

 

Головний бухгалтер   С.О. Шкапова 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство Акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" за ЄДРПОУ 14314311 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 410 2 348 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 169 ) ( 1 990 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 241 358 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 5 749 5 339 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3 066 ) ( 3 105 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 515 ) ( 3 094 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 591 ) ( 502 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 591 ) ( 502 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 591 ) ( 502 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -591 -502 

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

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4 382 4 174 

Витрати на оплату праці 2505 1 944 2 352 

Відрахування на соціальні заходи 2510 551 711 

Амортизація 2515 104 112 

Інші операційні витрати 2520 769 840 

Разом 2550 7 750 8 189 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    О.I.Болтян 

 

Головний бухгалтер   С.О. Шкапова 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство Акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" за ЄДРПОУ 14314311 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

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 1 553 2 369 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 4 981 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 4 574 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 431 ) ( 3 301 ) 

Праці 3105 ( 1 790 ) ( 2 231 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 215 ) ( 1 404 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 521 ) ( 479 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 694 ) ( 925 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 38 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 98 -31 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 



Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 98 -31 

Залишок коштів на початок року 3405 46 77 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 144 46 

 

Керівник    О.I.Болтян 

 

Головний бухгалтер   С.О. Шкапова 



КОДИ 

Дата 30.01.2021 

Підприємство Акцiонерне товариство "Хiмтекстильмаш" за ЄДРПОУ 14314311 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 4000 995 0 6 761 0 -17 141 0 0 -9 385 0 -9 385 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 995 0 6 761 0 -17 141 0 0 -9 385 0 -9 385 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -591 0 0 -591 0 -591 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -591 0 0 -591 0 -591 

Залишок на кінець року  4300 995 0 6 761 0 -17 732 0 0 -9 976 0 -9 976 

 

Керівник    О.I.Болтян 

 

Головний бухгалтер   С.О. Шкапова 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
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Звіт про фінансовий стан 

 (тисяч гривень) 

Актив Примітки 
На 

31.12.20 

На 

31.12.19 

I. Необоротні активи 

    

Основні засоби 7 6272 6238 

первісна вартість  16724 16551 

знос  10452 10313 

Усього за розділом I  6272 6238 

II. Оборотні активи 

8 562 683 Запаси 

Торгова дебіторська заборгованість 10 860 456 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  за 

виданими авансами 
14 125 137 

Інша поточна дебіторська заборгованість 12 1837 1547 

Гроші та їх еквіваленти 9 144 46 

Усього за розділом II  3528 2869 

Необоротні активи, утримувані для 

продажу,та групи вибуття  
8 34 34 

Баланс  9834 9141 

 

Пасив Примітки 
На 

31.12.20 

На 

31.12.19 

I. Власний капітал 

17 995 995 Статутний капітал 

Додатковий капітал 17 6 761 6 761 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (17732) (17141) 

Усього за розділом I  (9976) (9385) 
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IІI. Довгострокові зобов'язання і 

забезпечення  
  

Інші довгострокові зобов'язання 23   

Усього за розділом II    

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 21 1 315 1 315 

Торгова кредиторська заборгованість 11 497 360 

Розрахунки зі страхування   7461 

Кредиторська заборгованість за отриманими 

авансами 
15 9 9 

Кредиторська заборгованість за розрахунками 

з оплати праці 
23, 24 7423 7 

Інші поточні зобов'язання 13 9282 10658 

Усього за розділом IІІ  18526 19810 

Баланс  9141 9834 

 

В.о. Голови правління                                                           Болтян О.І. 

Головний бухгалтер                                                               Шкапова С.О. 

Звіт про сукупний дохід 

 (тисяч гривень) 

Стаття Примітки 
За 2020 

рік 

За 2019 

рік 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
16 1410 2348 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
18 ( 1169 ) ( 1990 ) 

Валовий: 

 241 358 прибуток 

Інші операційні доходи 16 5749 5339 
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Адміністративні витрати 18 (3066) (3105) 

Інші операційні витрати 18 (3515) (3094) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 

                     

(832)  

                     

(860)  збиток 

Фінансові витрати 19   

Фінансовий результат до оподаткування:    

збиток  (  591) (  502) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 20   

Фінансовий результат за рік: 

 (591)  (502)  збиток 

Інший сукупний дохід до оподаткування    

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
   

Інший сукупний дохід після оподаткування    

Усього сукупний дохід за рік  (591) (502) 

Чистий прибуток ( збиток),що належить:    

власникам материнської компанії  (591) (502) 

неконтрольованій частці   0 0 

Середньорічна кількість простих акцій 17 
3 979 

276 

3 979 

276 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.  (0,15)  (0,13)  

 

В.О. Голови правління                                                           Болтян О.І. 

Головний бухгалтер                                                                Шкапова С.О. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2020 рік 

  Форма № 

3 

Код за ДКУД 1801004 
 

 Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1553 2389 

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Інші надходження 3095 4981 4574 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3431 ) ( 3301 ) 

Праці 3105  (  1790  )  (  2231  ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (   -  ) (   -  ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (   1215  ) (   1404  ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з ПДВ 3117 (   4521 ) (   479  ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (   694 ) (   925  ) 

Інші витрачання 3190 (     ) (  38   ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 98 -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   

Інші надходження 3250   
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Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 (                   ) (                   ) 

необоротних активів 3260 (      ) (      ) 

Виплати за деривативами 3270   

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   

Інші надходження 3340   

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 (                   ) (                   ) 

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355 (      ) (      ) 

Інші платежі 3390 (    ) (    ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (     ) (     ) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 98 -31 

Залишок коштів на початок року 3405 46 77 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415 144 46 

  

В.о. Голови правління                                                           Болтян О.І. 

Головний бухгалтер                                                            Шкапова С.О. 

Звіт про зміни у капіталі 

 (тисяч гривень) 

Стаття 

Статутний 

капітал, 

примітка  

17 

Додатков

ий 

капітал 

примітка  

17 

Нерозпо- 

ділений 

прибуток 

(непокрит

ий збиток) 

Неконтро-

льована 

частка  

Всього 
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Залишок на початок року 995 6 761 (17141)  (9385) 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
     

Скоригований залишок на 

01.01.2020 року 
995 6 761 (17141)  (9385) 

Чистий прибуток (збиток) 

за 2020 рік 
   (591 )  ( 591) 

Інші зміни в капіталі      

Залишок 

на 31 грудня 2020 року 
995 6 761 (17732)  (9976) 

 

В.о. Голови правління                                                           Болтян О.І. 

Головний бухгалтер                                                              Шкапова С.О. 

1. Загальні відомості 

АТ «Хiмтекстильмаш» є приватним акціонерним товариством в якому 100% акцій 

(3 979 276 штук) належить державі в особі Фонду державного майна України. Зміна типу 

товариства з публічного на приватне відбулась в 2019 році. До складу організаційної структури 

АТ «Хiмтекстильмаш» входить науково - дослідний інститут. 

Юридична адреса: 14011, м. Чернігів, вул. Мазепи, буд.110. Юридична адреса співпадає з 

фактичною. 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Компанію: 

htt://chimtextilmash.at.ua/index/kvartalnaja_otchjotnost/0-4/ 

Адреса електронної пошти chimtextilmash@gmail.com. 

Компанія має  дочірнє підприємство – ДП «Хiмтекстильмаш – сервіс», в якому вона 

володіє 100,0% часткою участі.  

Дочiрне пiдприємство «Хiмтекстильмаш – сервіс» 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. Підприємство є юридичною 

особою, користується правами та виконує обов'язки, якi пов'язанi з його дiяльнiстю. Дочірнє 

пiдприємство зареєстроване 07.07.2012р 

Компанія та її дочірнє підприємство далі спільно іменуються «Група» 
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Компанія не здiйснює торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках. Компанія 

не має поданих заяв i намірів щодо подання заяв для допуску на біржі та включення цінних 

паперів до лістингу. Протягом року додаткова емісія не здійснювалась 

Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Групи 

Основними видами діяльності Групи є   виробництво машин i устаткування спеціального 

призначення для переробки сільгосппродукції, а саме маслопресів для віджиму масла та 

обладнання до них  та орендні послуги. 

В 2020 році значний відсоток виручки Групи припадає на реалізацію  робіт і послуг. 

Опис економічного середовища, в якому функціонує Група 

Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки 

банківського сектору та забезпечення ліквідності Українських банків і компаній, існує суттєва 

невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для 

Групи та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та 

економічні перспективи Групи. 

Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те, який вплив 

мають умови ведення бізнесу в Україні на діяльність і фінансове становище Групи. Фактичний 

вплив майбутніх умов господарювання може відрізнятися від його оцінок керівництвом. 

                     2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності 

Принципи підготовки звітності 

Ця консолідована фінансова звітність переставлена у гривнях («грн.»), і всі суми округлені 

до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. 

Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Компанії та її дочірнього 

підприємства, в якому Компанія володіє 100,0% часткою участі. Дочірнє підприємство повністю 

консолідується з дати його створення Компанією. Фінансова звітність дочірнього підприємства 

складена за той самий звітний період, що і звітність Компанії, на основі послідовного 

застосування облікової політики. 

Усі внутрішньогрупові залишки, доходи і витрати, а також нереалізовані прибутки і 

збитки, які виникають у результаті внутрішньогрупових операцій, повністю виключаються. 

Безперервність діяльності  

Дана консолідована фінансова звітність підготовлена виходячи з допущення про 

безперервність діяльності, що припускає реалізацію активів і погашення зобов'язань у 

нормальному процесі діяльності Групи.  

Господарсько - фінансова дiяльнiсть Компанії  та Групи в цілому за останні роки, 

проводилась в дуже складних умовах. Згідно судових рішень  у 2011 року Новозаводським ДВС 

(Державною виконавчою службою) було відкрито виконавче провадження по примусовому 

стягненню з підприємства боргів та накладено арешт на рахунки. Внаслідок цього було описане 

i передано для реалізації майно, у тому числі обладнання i устаткування, які задіяні у 

виробництві. Виграна судова справа з ДВС припинила збитковий для Компанії розпродаж 

виробничого обладнання, але був втрачений час для відновлення колишніх виробничих 

потужностей. 

 За 2020 рік Група не змогла вирішити всі фiнансовi проблеми Компанії та Групи в цілому. 

Нестабільність операційного середовища склалась також і внаслідок пандемії COVID-19. Ефект 

впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан підприємства неможливо оцінити.  У 
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результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість 

збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які 

можуть виникнути в результаті такої невизначеності. 

На сьогоднішній час дiяльнiсть підприємства направлена на нарощування виробничих 

потужностей, відновлення, модернізацію існуючого обладнання, а в подальшому придбання 

найбільш сучасного обладнання, пошук нових та відновлення втрачених ділових зв’язкова з 

замовниками, удосконаленню технології виробництв. 

Керівництвом Групи вживаються заходи щодо оптимізації витрат та нарощування обсягів 

реалізації продукції, що дозволить й у подальшому скорочувати збитковість операційної 

діяльності, поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у 2021 році.  

Відповідно, Група продовжує застосовувати припущення безперервності діяльності при 

підготовці представленої консолідованої фінансової звітності.  

3.Суттеві положення облікової політики 

Представлена консолідована фінансова звітність підготовлена виходячи з принципу оцінки 

по первісній вартості, за винятком випадків, відзначених нижче. Такими виключеннями є: 

активи, які утримуються для продажу, що відображаються за найменшою вартістю балансовою 

або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж; зобов'язання по виплатах 

винагород по закінченні трудової діяльності, які відображаються по поточній вартості.  

Відповідно до вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» фінансова звітність 

суб'єкта господарювання, функціональною валютою якого є валюта країни з гіперінфляційною 

економікою, незалежно від підходу – за історичною чи поточною собівартістю – має бути 

виражена в одиниці виміру, що діє в кінці звітного періоду. З 1 січня 2001 року по 31 грудня 

2013 року були відсутні індикатори, які вказують на те, що економіка України вважається 

гіперінфляційною. Кумулятивний рівень  інфляції за 2014-2016 роки становить 101,2%  (в т.с. 

по роках 2014 -24,9%, 2015 – 43,3%, 2016 – 12,4%). Значний рівень інфляції у 2015 році – 43,3% 

є наслідком військових дій в Донецькій та Луганській областях а також анексії АРК. Натомість 

протягом 2016 року відбулась стабілізація макроекономічних показників й рівень інфляції за 

2016 рік становив 12,4%. У звітному 2018 році економіка України продовжила помірне 

відновлення порівняно з 2017 роком, 

коли вперше після 2013 року валовий внутрішній продукт зріс на 3,4%, а річна інфляція 

становила 9,8%. У 2020 році валовий внутрішній продукт зріс на 6 % при зростанні індексу 

споживчих цін на 5%. 

Позитивна динаміка для економіки України була врахована Кабінетом Міністрів України 

при формування державної бюджетної політики на 2020 рік. Що дозволило знизити інфляційні 

темпи до прийнятного рівня. Таким чином, при складанні фінансового звіту керівництво 

Компанії не розглядає економіку України як гіперінфляційну у звітному періоді. 

Компанія вважає, що в Україні, права постійного користування земельними ділянками, надані 

державним підприємствам, в обліковій площині можуть бути прирівняні до набутого права 

власності, так що практично всі ризики та вигоди, пов’язані з цим правом, передані власнику 

права. Міжнародні стандарти допускають альтернативні варіанти відображення прав 

користування земельними ділянками. Компанія обрала порядок обліку прав користування 

земельною ділянкою, виходячи з орієнтації національної економіки на забезпечення 

інвестиційної привабливості бізнесу (шляхом представлення привабливої інформації про 

активи). 
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Пiдприємство Групи використовуєть земельну дiлянку, яка отримана у постiйне 

землекористування згiдно державного акту 33461956,держ. реєстрацiя №571560174101 вiд 

09.2015року, та провела експертну оцінку ціеї земельної ділянки для відображення її в обліку. 

Згідно акта експертна оцінка земельної ділянки складає 3611 тис. грн. Компанія прийняла 

рішення відобразити її у складі класу «Земля і будівлі» на рахунку 100 у кореспонденції з 

статтею додаткового капіталу. 

Фінансові інструменти 

Фінансові активи 

Фінансові активи Групи сконцентровані у  торговій  та іншій дебіторській заборгованості.  

Дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, які не обертаються на 

активному ринку, та по яких встановлені фіксовані або визначені платежі. Такі активи 

відображають по амортизованій собівартості з використанням методу ефективного відсотку. 

Прибутки та збитки по таких активах відображають у прибутку в момент припинення визнання 

або у випадку знецінення таких активів, а також шляхом амортизації. Торгівельна й інша 

дебіторська заборгованість з терміном погашення менше 12 календарних місяців відображається 

по номінальній вартості за мінусом нарахованих  відповідних резервів на можливі втрати по 

сумнівних боргах. 

Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами і фіксованим 

терміном погашення класифікуються в якості тих, які утримуються до погашення, якщо 

керівництво Групи має намір і можливість утримувати їх до терміну погашення. Фінансові 

активи, які утримуються до погашення враховуються за  амортизованою собівартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки.  

Знецінення фінансових активів визнається в тому випадку, коли існують об'єктивні 

докази того, що відбулася одна або кілька подій, які негативно вплинули на розмір очікуваного 

майбутнього грошового потоку, що генерує даний фінансовий актив, величину якого можна 

надійно розрахувати. До об'єктивних доказів знецінення фінансових активів можуть відноситися 

неплатежі або інше невиконання боржниками своїх обов'язків, реструктуризація заборгованості 

перед Групою, ознаки можливого банкрутства боржника. Ознаки, що свідчать про знецінення 

дебіторської заборгованості, Група розглядає на рівні окремих активів.  

При оцінці фактів, що свідчать про знецінення, Група аналізує історичні дані з ймовірності 

банкрутства, термінів відшкодування, сум понесених збитків, і коригує їх з урахуванням 

поточних економічних та договірних умов. В результаті фактичні збитки можливо виявляться 

більше або менше тих, котрих можна було б очікувати виходячи з історичних тенденцій.  

Визнання та списання фінансових активів 

Група списує фінансовий актив з обліку тільки у випадку припинення прав на грошові 

потоки за відповідним договором, або у випадку передачі фінансового активу і відповідних 

ризиків і вигод іншому підприємству. Якщо Група не передає, але в той же час не зберігає 

основні ризики і вигоди від володіння активом і продовжує контролювати переданий актив, то 
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воно продовжує відображати свою частку в даному активі і пов'язаному з ним зобов'язанні в 

сумі передбачуваного відшкодування. 

Якщо Група зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим 

активом, вона продовжує враховувати даний фінансовий актив. 

Непохідні фінансові зобов'язання 

Група відображає фінансові зобов'язання в звіті про фінансовий стан в момент виникнення 

відповідних контрактних зобов'язань. 

Фінансові зобов'язання спочатку враховуються по собівартості на дату здійснення угоди, 

що дорівнює справедливої вартості отриманого відшкодування, плюс витрати, безпосередньо 

пов’язані з угодою. 

Після первісного визнання фінансові зобов'язання враховуються по амортизованій 

собівартості. Амортизована собівартість фінансового зобов'язання – це вартість зобов'язання, 

визначена при первісному визнанні, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мінус 

нарахована амортизація по різниці між первісною вартістю і вартістю на момент погашення 

зобов'язання. 

Зобов’язання, контрактний термін погашення яких на дату визнання та/або на дату 

складання звітності становить менше 12 календарних місяців, визначаються як поточні. Поточні 

зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 

Група має наступні непохідні фінансові зобов'язання: кредиторську заборгованість по 

торгівельних і інших операціях. 

Торговельна й інша кредиторська заборгованість спочатку визнається за справедливою 

вартістю, і надалі враховується за амортизованою собівартістю з використанням методу 

ефективного відсотка. 

Кредити спочатку відображають у розмірі грошових коштів, що надійшли за винятком 

витрат, безпосередньо зв'язаних з його одержанням. В наступному кредити  відображають за 

амортизованою собівартістю з використанням методу ефективного відсотка. Витрати по 

кредитах, включаючи премії, виплачувані при погашенні, враховуються по методу нарахування і 

додаються до балансової вартості фінансового інструмента, якщо вони не були оплачені в тім 

періоді, у якому вони виникли. 

Група списує фінансові зобов'язання з обліку тільки у випадку виконання, скасування або 

закінчення терміну зобов'язань. 

Зменшення корисності матеріальних активів  

Група проводить перевірку вартості своїх матеріальних активів на предмет знецінення на 

кожну звітну дату, щоб визначити, чи існують індикатори, що свідчать про їхнє знецінення. 
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У випадку виявлення таких ознак розраховується вартість, що відшкодовується 

відповідного активу з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). У тих 

випадках, коли неможливо оцінити вартість, яка відшкодовується, окремого активу, Група 

оцінює вартість одиниці, що відшкодовується, що генерує грошові потоки, до якої відноситься 

такий актив. При можливості застосування обґрунтованої та послідовної основи для розподілу, 

вартість активів Група розподіляється на конкретні одиниці або найменші групи одиниць, що 

генерують грошові потоки. Вартість, що відшкодовується визначається як найбільше з двох 

значень: справедлива вартість за винятком витрат на продаж або вартість активу у використанні. 

При визначенні вартості активу у використанні прогнозні грошові потоки приводяться до 

поточної вартості з використанням ставок дисконтування до оподатковування, що відображають 

поточну ринкову вартість грошей і ризиків, що відносяться до активу. 

Якщо вартість будь-якого активу, що відшкодовується, (або одиниці, що генерує грошові 

потоки) виявляється нижче його балансової вартості, балансова вартість цього активу (або 

одиниці, що генерує грошові потоки) зменшується до розміру його вартості, що 

відшкодовується. Збитки від знецінення відразу ж визнаються у звіті сукупний дохід.  

На кожну звітну дату керівництво визначає наявність ознак того, що збиток від знецінення 

основних засобів, відображений в попередні періоди, більш не має місця або змінився убік його 

зменшення. У тих випадках, коли збиток від знецінення згодом сторнується, балансова вартість 

активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його 

вартості, що відшкодовується, однак таким чином, щоб збільшена балансова вартість не 

перевищувала балансову вартість, що була б визначено, якби по цьому активі (генеруючій 

одиниці) не був врахований збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від 

знецінення відразу ж відображають в звіті про сукупний дохід. 

Основні засоби 

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх:  

а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, 

для надання в оренду або для адміністративних цілей;  

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 

Ідентифіковані об’єкти основних засобів об’єднуються у класи. Клас основних засобів – це 

група основних засобів, однакових за характером і способом використання в діяльності 

підприємства. В бухгалтерському обліку формуються наступні класи:  

- Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 

- Машини та обладнання. 

- Транспортні засоби. 

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 

- Інші основні засоби. 

Основні засоби Групи показані по вартості придбання або будівництва, не включаючи 

витрати на щоденне обслуговування, за винятком накопичені амортизації та знецінення.  

Первісна вартість не включає витрати по позиках, залучених для фінансування придбання 

та будівництва кваліфікаційних активів.  

Вартість частини, що заміщається, визнається у вартості відповідного об'єкта основних 

засобів, якщо існує імовірність надходження майбутніх економічних вигод і вартість заміщення 

може бути надійно оцінена. Балансова вартість заміщених частин списується. Витрати на 
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ремонт та технічне обслуговування списуються на витрати того звітного періоду, в якому вони 

виникають. 

Витрати на добудову та дообладнання об’єкта основних засобів, які відповідають 

критеріям визнання активу збільшують балансову вартість відповідного об’єкта. 

Балансова вартість об’єкта основних засобів збільшується на собівартість нової 

(замінюваної) частини такого об’єкта, коли понесені витрати задовольняють критеріям їх 

визнання. Балансова вартість тих частин, що замінюються, припиняються визнаватися у 

балансовій вартості об’єкта основних засобів. 

Незавершене будівництво містить у собі витрати, пов’язані з будівництвом основних 

засобів, а також частку в накладних витратах, безпосередньо пов'язану з цим будівництвом. 

Амортизація таких активів починається з моменту введення їх в експлуатацію тим же способом, 

що і для інших об'єктів основних засобів. Група регулярно здійснює перевірку балансової 

вартості незавершеного будівництва для того, щоб визначити, чи існують ознаки знецінення 

вартості об'єктів незавершеного будівництва. 

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення 

отриманого доходу з балансовою вартістю відповідних активів і відображають в звіті про 

прибутки і збитки.  

 

Амортизація 

Земля й об'єкти незавершеного будівництва не амортизуються.  

Амортизація інших категорій основних засобів розраховується лінійним методом щодо їх 

собівартості до ліквідаційної вартості протягом терміну їхнього корисного використання. 

 

Для визначених класів основних засобів використовуються такі строки корисної 

експлуатації: 

Клас Строк корисної експлуатації, 

років 

Будівлі, споруди та передавальні 

пристрої 

40-60 

Машини та обладнання  10-20 

Транспортні засоби  5-10 

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 

3-10 

Інші основні засоби  3-10 

Ліквідаційна вартість активу прирівнюється до нуля в тому випадку, якщо очікується 

використовувати об'єкт до закінчення його фізичного терміну служби і можливі в результаті 

ліквідації відходи не мають вартості. 
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Терміни корисного використання об'єктів основних засобів і методи розрахунку їх 

амортизації аналізуються і при необхідності коригуються наприкінці кожного фінансового року.  

Запаси 

Запасами визнаються активи, які:  

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу - товари;  

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

готова продукція;  

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг – сировина, покупні матеріали, комплектуючі та інші подібні 

запаси.  

Собівартість запасів включає: 

- всі витрати на придбання, що складаються з  ціни придбання, ввізного мито та інших 

податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються із бюджету), а також витрат на 

транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо 

пов’язаних з придбанням. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті 

вираховуються при визначенні витрат на придбання. 

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

виробництва - прямі витрати (з сировини, матеріалів, комплектуючих, оплати праці 

виробничого персоналу та інших прямих витрат). Вони також включають 

систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що 

виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. Розподіл постійних 

виробничих накладних витрат на витрати, пов’язані з переробкою, базується на 

нормальній потужності виробничого устаткування. 

- та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження 

та приведення їх у теперішній стан. 

 

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартістю (вартістю 

придбання/виробництва) або чистою вартістю реалізації. 

Чиста можлива ціна реалізації являє собою розраховану ціну продажу, встановлювану в 

ході звичайної діяльності, зменшену на розраховані витрати, необхідні для підготовки і 

здійснення продажу активу. 

З метою приведення оцінки запасів до чистої вартості їх реалізації створюється резерв по 

застарілим і запасам, які повільно обертаються. Оцінена сума резерву по застарілим і запасам, 

які повільно обертаються, включається в звіт про доходи та витрати до складу собівартості. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти, що виражені в гривнях та іноземній валюті, включать у 

себе грошові кошти в банках і в касі.  

Негрошові розрахунки 

Операції купівлі-продажу, розрахунки по яких планується здійснити за допомогою 

взаємозаліків або інших негрошових розрахунків, визнаються на підставі розрахунку 

справедливої вартості тих активів, що будуть отримані або поставлені в результаті негрошових 

розрахунків. Справедлива вартість визначається на основі відкритої ринкової інформації.  
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Негрошові операції виключені із консолідованого звіту про рух грошових коштів, і тому 

розділи звіту по інвестиційній, фінансовій діяльності, а також підсумки показників по 

операційній діяльності відображають фактичні потоки грошових коштів.  

Акціонерний капітал 

Статутний капітал  

Звичайні акції класифікуються як капітал. Витрати на оплату послуг третім сторонам, 

безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій відображають у складі капіталу як зменшення 

суми, отриманої в результаті даної емісії. Перевищення справедливої вартості отриманих коштів 

над номінальною вартістю випущених акцій відображають як додатковий капітал.  

Дивіденди  

Дивіденди визнаються як зобов'язання і віднімаються із суми капіталу на звітну дату тільки 

в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди 

розкривається в звітності, якщо вони були нараховані до звітної  дати, а також оголошені після 

звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності.  

Дохід 

Продаж товарів 

Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх таких умов: 

- покупцеві передано суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; 

- за Групою не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як 

правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; 

- суму доходу можна достовірно оцінити; 

- ймовірно, що до Групи надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та 

- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дохід визнається одночасно із виникненням права на його одержання, що звичайно 

відбувається після відвантаження і переходу до покупця прав власності і ризиків від псування і 

втрат продукції, при наявності високої імовірності фактичного одержання оплати за відповідне 

відвантаження, а також достатніх договірних підтверджень угоди і фіксованої ціни. Момент 

переходу ризиків і права власності визначається за умовами контракту.  

Виручка відображається за вирахуванням відповідних знижок, резервів, податку на додану 

вартість. 

У випадку реалізації товарів або послуг в обмін на інші товари або послуги дохід 

відображається за справедливою вартістю отриманих товарів або послуг, яка коригується на 

суму перерахованих коштів або їхніх еквівалентів. Якщо справедлива вартість отриманих 

товарів або послуг не може бути визначена з достатнім ступенем точності, дохід відображається 
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за справедливою вартістю переданих товарів або наданих послуг, яка коригується на суму 

перерахованих коштів або їхніх еквівалентів.  

Договори на надання послуг  

Дохід від надання послуг визнається тоді, коли Група отримує підтвердження з боку 

замовника щодо оплати вартості послуг. Витрати, пов’язані з наданням послуг, визнаються в 

звіті про сукупні доходи в періоді їх виникнення. 

Відсотки  

Відсотки відображають з використанням методу ефективної процентної ставки.  

Фінансові доходи і витрати 

Фінансові доходи і витрати включають відсотки до сплати по кредитах і позикам, відсотки 

до одержання від фінансових вкладень, а також збитки від знецінення і результат від вибуття 

фінансових вкладень, що є для продажу. 

Усі витрати, пов’язані з позиковими коштами, списуються на фінансові результати з 

застосуванням методу ефективного відсотка, за винятком тих витрат, що пов’язані з 

придбанням, будівництвом або виробництвом кваліфікованих активів і які відносяться на їхню 

собівартість. 

Процентний дохід відображають в складі прибутку в міру його одержання, обчисленого за 

методом ефективного відсотка прибутковості активу. 

Податок на прибуток 

Податок на прибуток за звітний період включає поточний і відкладений податок на 

прибуток. 

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог 

законодавства, що діють або набрали чинності на кінець звітного періоду. 

Витрати/(відшкодування) з податку на прибуток включають поточні і відкладений податки і 

визнаються в консолідованому звіті про сукупний дохід за рік, якщо тільки вони не 

відображаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо в складі капіталу, оскільки 

відносяться до операцій, які відображаються у складі іншого сукупного доходу або 

безпосередньо в складі капіталу в тому же або в якому-небудь іншому звітному періоді. 

Поточний податок являє собою суму, що передбачається сплатити або відшкодувати з 

бюджету у відношенні оподатковуваного прибутку або збитку за звітний та попередній періоди. 

Податки, відмінні від податку на прибуток, відображають у складі операційних витрат.  

Відкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частині 

перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між 

податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. 
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Балансова сума відкладеного податку розраховується по податкових ставках, що діють або 

набрали чинності на кінець звітного періоду, і застосування яких очікується в період погашення 

тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. В 

консолідованому звіті про фінансовий стан розраховані відкладені податкові активи і 

зобов'язання згораються (взаємозаліковуються). Відкладені податкові активи у відношенні 

тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і перенесених на майбутні періоди 

податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність одержання 

у майбутньому оподатковуваного прибутку, який бути зменшений на суму таких відрахувань.  

Прибуток/збиток на акцію.  

Базовий прибуток/збиток на акцію визначається шляхом розподілу суми прибутку/збитку, 

що припадає на частку акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій, що знаходилися в 

обігу протягом звітного періоду. Розбавлений прибуток на акцію визначається шляхом 

коригування прибутку або збитку, що припадає на акціонерів, і середньозваженої кількості 

звичайних акцій в обігу з урахуванням передбачуваної конвертації всіх розбавляючих 

потенційних звичайних акцій у звичайні акції.  

Протягом звітного періоду привілейованих акцій в обігу не було. 

Виплати працівникам 

Заробітна плата співробітників, що відноситься до трудової діяльності поточного періоду, 

визнається як витрати у звіті про сукупний дохід. При визначенні розміру зобов'язання щодо 

короткострокових винагород працівникам дисконтування не застосовуються, а відповідні 

витрати визнаються щодо фактичного виконання працівниками своїх трудових обов'язків. 

Група здійснює виплати соціального характеру співробітникам, що передбачені 

Колективним договором, умовами контрактів та іншими внутрішніми розпорядчими 

документами, що регламентують оплату праці на підприємствах Групи (премії, матеріальна 

допомога, одноразові допомоги на навчання, медичне обслуговування та інші). Такі витрати 

відносяться до видатків у міру їх виникнення і відображаються у консолідовано звіті про 

сукупний дохід у складі відповідних статей витрат в залежності від функцій, які виконують 

працівники. 

Формування забезпечення на оплату премій та бонусів здійснюється у відповідності до 

умов, які визначаються Колективними договорами, умовами контрактів та іншими внутрішніми 

розпорядчими документами, що регламентують оплату праці на підприємствах Групи. 

Забезпечення на оплату премій та бонус визнаються зобов’язанням за наявності таких умов: 

а) офіційні умови програми містять формулу визначення суми виплати; 

б) Група визначає суми, які підлягають сплаті до того, як фінансову звітність буде 

затверджено, або 

в) минула практика Групи чітко вказує на суму його конструктивного зобов'язання. 

Протягом звітного періоду на підприємствах Групи не передбачалося виплат будь-яких 

премій чи бонусів, які б вимагали необхідність визнання зобов’язань щодо забезпечення виплат 

по відповідних програмах. 

По програмах з визначеним внеском Група визнає зобов’язання та витрати у сумі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на користь працівників (ЄСВ). 

ЄСВ розраховується шляхом застосування до суми загальної річної заробітної плати кожного 
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працівника ставки в розмірі 22%. При цьому зобов’язання оцінюється на недисконтованій основі 

після вирахування вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтована суму 

виплат, то сума такого перевищення відображається в активі балансу як витрати майбутніх 

періодів, якщо авансом сплачена сума призведе до зменшення майбутніх платежів, або буде 

повернута підприємствам Групи. 

По програмах з визначеною виплатою Група визнає зобов’язання таким чином: теперішня 

вартість зобов’язання на дату складання звітності плюс (мінус) невизнані актуарні прибутки 

(збитки) мінус невизнана вартість раніше наданих послуг мінус справедлива вартість активів 

програми на дату складання звітності.  

Оренда 

Визначення того, що домовленість являє собою або містить умови оренди, засновано на 

змісті домовленості на дату початку терміну оренди, тобто чи залежить виконання договору від 

використання визначеного активу або активів, або договір надає право на використання такого 

активу.  

Оренда класифікується як: 

- фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо 

володіння; 

-  операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо 

володіння.  

 

 Оренда класифікується  як фінансова при наявності хоча б однією з умов: 

а) оренда передає орендареві право власності на актив наприкінці строку оренди;  

б) орендар має право вибору придбати актив за ціною, що, як очікується, буде значно 

нижчою за справедливу вартість на дату, коли вибір може бути здійснений, і достатньою для 

обґрунтованої впевненості на початку оренди в тому, що вибір буде здійснено;  

в) строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації активу, навіть 

якщо право власності не передається; 

г) на початку оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює 

принаймні в основному всій справедливій вартості орендованого активу;  

ґ) орендовані активи мають такий особливий характер, що тільки орендар може 

використовувати їх, не здійснюючи значних модифікацій.  

Протягом звітного періоду  Група не укладала договорів, які містять умови фінансової 

оренди. 

Операційна оренда  

У випадках, коли Група є орендарем за договором оренди, що не передбачає перехід від 

орендодавця до Групи в основному всіх ризиків і винагород, що виникають із права власності, 

загальна сума орендних платежів відноситься на витрати рівномірно протягом усього терміну 

оренди.  

У випадках, коли Група є орендодавцем за договором оренди, що не передбачає перехід до 

орендаря в основному всіх ризиків і винагород, що виникають із права власності, загальна сума 

орендних платежів відноситься на доходи рівномірно протягом усього терміну оренди.  

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 

Ряд нових стандартів, виправлень і роз'яснень ще не вступили в дію станом на 31 грудня 2017 

року та не застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності. Із зазначених нововведень 

наступні стандарти, виправлення й роз'яснення потенційно можуть вплинути  на діяльність 
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Товариства. Товариство планує почати застосування зазначених стандартів, виправлень і 

роз'яснень і моменту їхнього вступу в дію. 

 Стандарт МСФЗ (ІFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» заміняє МСБО (ІAS) 18 

«Виручка» та МСБО (ІAS) 11 «Будівельні контракти». Товариство планує використовувати у 

своїй діяльності цей стандарт з дати набрання чинності. Стандарт  вступає в дію для річних 

звітних періодів, що починаються з 1січня 2018 року.  

 Стандарт МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові інструменти» представлено у новій редакції у 

повному об’ємі. У стандарті переглянуті питання щодо класифікації та оцінки фінансових 

активів, передбачено нову модель знецінення фінансових інструментів на підставі очікуваних 

збитків, доповнені принципи обліку хеджування. Стандарт  вступає в дію для річних звітних 

періодів, що починаються з 1січня 2018 року.  

 Стандарт  МСФЗ (ІFRS) 16 "Оренда" замінює діюче керівництво відносно обліку оренди, 

включаючи МСБО (ІAS) 17 "Оренда", КТМФЗ (ІFRІС) 4 " Визначення, чи містить угода оренду 

", Роз'яснення ПКТ (SІС) 15 " Операційна оренда: заохочення " і Роз'яснення ПКТ (SІС) 27 " 

Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду ". Новий стандарт 

скасовує подвійну модель обліку, застосовувану в цей час в обліку орендаря. Дана модель 

вимагає класифікації оренди на фінансову оренду, відображену у балансі, і операційну оренду, 

що враховується за балансом. Замість її вводиться єдина модель обліку, що припускає 

відображення оренди у балансі подібно з діючим у цей час обліком фінансової оренди. Для 

орендодавців правила обліку, що діють у цей час, у цілому зберігаються – орендодавці 

продовжать класифікувати оренду на фінансову й операційну.  

МСФЗ (ІFRS) 16 набуває чинності  у відношенні річних звітних періодів, що починаються 1 

січня 2019 року або після цієї дати. Товариство перебуває в процесі оцінки можливого впливу 

МСФЗ (ІFRS) 16 на фінансову звітність. 

4. Застосовувані облікові оцінки, допущення і фактори невизначеності  

Застосування облікової політики вимагає від керівництва Групи формування суджень, 

оцінок і допущень у відношенні балансової вартості активів і зобов'язань, які неможливо 

визначити на підставі зовнішніх джерел. Керівництво Групи визначає облікові оцінки і 

допущення виходячи з минулого досвіду й інших факторів, що є суттєвими для обставин 

функціонування Групи. Подальші фактичні результати можуть відрізнятися від зроблених 

оцінок. Оцінки і пов’язані з ними допущення переглядаються на постійній основі. Скориговані 

облікові оцінки, які використовуються в бухгалтерському обліку, відображаються у періоді коли 

робиться їх перегляд, якщо таке коригування відноситься тільки до цього періоду, або в періоді 

перегляду і наступних періодах, якщо таке коригування пов’язано як зі звітним так і з 

майбутніми періодами. Ретроспективні перерахунки не здійснюються. 

Суттєві судження керівництва Групи при застосуванні облікової політики 

Нижче представлені суттєві судження, за винятком тих, які містять у собі розрахунок 

облікових оцінок (приведені в розділі «Основні джерела невизначеності при розрахунку 
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облікових оцінок»), які керівництво Групи зробило в процесі застосування облікової політики і 

які мають найбільший вплив на суми, відображені в фінансовій звітності. 

Основні джерела невизначеності при розрахунку облікових оцінок 

Найбільш значні області, які вимагають застосування оцінок і допущень керівництва, 

стосуються: 

торгівельної й іншої дебіторської заборгованості; 

оцінки товарно-матеріальних запасів; 

терміну корисного використання і ліквідаційної вартості основних засобів; 

знецінення активів; 

оподатковування (поточний і відкладений податок). 

Торговельна й інша дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість показується в звітності по чистій можливій ціні реалізації за 

винятком резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі 

оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні 

резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку 

галузі й історію роботи з покупцем. 

Невизначеності, пов’язані зі змінами фінансового становища покупців, як позитивними, 

так і негативними, також можуть уплинути на величину і час створення резерву по сумнівних 

боргах. 

Оцінка товарно-матеріальних запасів 

На звітну дату Група тестує запаси на наявність надлишків і застарілих запасів й визначає 

резерв по застарілим запасам та запасам, що повільно обертаються. Зміни в оцінці можуть як 

позитивно, так і негативно уплинути на величину необхідного резерву по застарілим запасам та 

запасам, що повільно обертаються. 

Термін корисного використання і ліквідаційна вартість основних засобів 

Об'єкти основних засобів, що належать Групі, амортизуються з використанням лінійного 

методу протягом усього терміну їх корисного використання, що розраховується відповідно до 

бізнес-планів і операційними розрахунками керівництва Групи у відношенні даних активів.  

Фактори, здатні вплинути на оцінку терміну корисної служби і ліквідаційної вартості 

необоротних активів, містять у собі: 

 зміна ступеня експлуатації активів; 

 зміна технології обслуговування активів; 
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 зміна в законодавстві; і 

 непередбачені операційні обставини. 

Кожний з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також 

балансову і ліквідаційну вартість основних засобів. 

Керівництво Групи періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного 

використання активів. Такий аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів 

і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди Групі. 

Знецінення активів 

Балансова вартість активів Групи переглядається на предмет виявлення ознак таких 

активів, що свідчать про наявність знецінення. Якщо які-небудь події або зміна обставин 

свідчать про те, що поточна вартість активів може бути  не відшкодована, Група оцінює вартість 

активів, що відшкодовується. Така оцінка приводить до необхідності прийняття ряду суджень у 

відношенні довгострокових прогнозів майбутньої  виручки і витрат, зв'язаних з розглянутими 

активами. У свою чергу ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на допущеннях про 

рівень попиту на товари та послуги й майбутні ринкові умови. Наступні і непередбачені зміни 

таких допущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на знецінення, можуть привести 

до іншого результату в порівнянні з представленим у даній консолідованій фінансовій звітності. 

Для оцінки вартості використання розрахункова величина майбутніх грошових потоків 

дисконтується до поточної вартості з використанням ставки дисконтування, яка відображає 

поточну ринкову оцінку вартості грошей і ризиків, характерних для даних активів. У 2020 році 

Група не визнавала і не відновлювала збитків від знецінення.  

Резерв по сумнівних боргах  

Група формує резерв по сумнівних боргах для обліку розрахованих збитків, викликаних 

нездатністю клієнтів здійснити необхідні платежі. При оцінці достатності резерву по сумнівних 

боргах керівництво Групи виходить із власної оцінки поточної економічної ситуації, розподілу 

непогашених залишків дебіторської заборгованості по термінах її виникнення, прийнятої 

практики списання, платоспроможності клієнта і змін в умовах платежу. Зміни в економіці, 

галузі або в специфічних умовах замовника можуть вимагати коригувань резерву по сумнівних 

боргах, відображеного в фінансовій звітності. Більш докладна інформація про резерв по 

сумнівних боргах утримується в Примітці 13 та 15. 

Оподатковування 

Група несе зобов'язання по сплаті податку на прибуток і інших податків в Україні. Оцінка 

зобов'язань по податку на прибуток і інші податки в значної мірі залежить від суб'єктивних 

суджень у зв'язку зі складністю українського податкового законодавства. Група визнає 

зобов'язання по податках, які можуть виникнути за результатами податкових перевірок, на 

основі оцінок про можливості подібних нарахувань. У випадку якщо підсумковий результат по 
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різним податковим суперечкам буде відрізнятися від початково визначених сум, така різниця 

буде мати вплив на суму податку на прибуток у періоді, у якому вона була виявлена. 

Балансова вартість відкладених податкових активів на кожну звітну дату відображають в 

консолідованої фінансової звітності в сумі, у відношенні якої керівництво Групи очікує, що вона 

буде використана в наступних періодах. Дана сума визначається на основі оцінки майбутнього 

оподатковуваного прибутку, і зміни в оцінці, яка можуть у майбутньому привести до 

анулювання відкладених податкових активів, відображених у консолідованому звіті про 

фінансовий стан на поточний момент. При оцінці майбутнього прибутку Групи враховуються 

операційні результати діяльності Групи в попередніх звітних періодах, а також, якщо необхідно, 

і обґрунтовані і реально здійсненні стратегії податкового планування Якщо оподатковуваний 

прибуток виявляється менше, ніж очікувалося при первісному визнанні відкладеного 

податкового активу, такий податковий актив знецінюється. З іншого боку, при перевищенні 

оподатковуваного прибутку над очікуваним, резерв під знецінення може бути зменшений, з 

визнанням відповідного результату в прибутку або збитку за період. 

Процентні ставки, що впливають на справедливу вартість зобов'язань.  

Процентні ставки, що використовувалися для розрахунку балансової вартості 

безпроцентних/наданих по низькій ставці позикових коштів, а також довгострокових зобов'язань 

визначалися керівництвом Групи на дату угод про реструктуризацію заборгованості на основі 

подвійної облікової ставки НБУ на дату визнання такого зобов’язання.  

Керівництво підготувало консолідовану фінансову звітність виходячи із принципу 

безперервності функціонування. Це судження було сформовано на підставі аналізу фінансового 

стану Групи, її поточних намірів та доступу до фінансових ресурсів, а також аналізу впливу 

поточної фінансової кризи на майбутню діяльність Групи.  

5. Визначення справедливої вартості  

Деякі пункти облікової політики, яка використовується Групою, і приміток до її звітності 

вимагають визначення справедливої вартості, як для фінансових, так і для нефінансових активів 

і зобов'язань. Справедлива вартість визначалася для цілей оцінки та/або розкриття інформації на 

підставі зазначених нижче методів. Де це необхідно, додаткова інформація про припущення, які 

були зроблені при визначенні справедливої вартості, розкривається в примітках по визначених 

активах і зобов'язаннях. 

Основні засоби  

Після визнання активом для оцінки об’єктів основних засобів використовується модель 

собівартості, за якою первісно визнана собівартість зменшується на суму накопиченої 

амортизації та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  

Запаси 

Справедлива вартість запасів, визначається на основі вартості їхньої можливої реалізації в 

ході нормальної діяльності за винятком витрат на передпродажну підготовку, і розумного 
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чистого прибутку (маржі), заснованої на додаткових витратах, необхідних для завершення 

створення запасів і для здійснення їхнього продажу. 

Торговельна й інша дебіторська заборгованість 

Справедлива вартість торговельної й іншої довгострокової дебіторської заборгованості 

розраховується як приведена вартість майбутніх потоків коштів, дисконтованих за подвійною 

обліковою ставкою НБУ, яка розраховується на початок місяця, в якому було визнано такий 

фінансовий актив.  

Фінансові інструменти 

Для визначення вартості дебіторської заборгованості та інших боргових інструментів, які 

не мають котирувань застосовується аналіз дисконтованою вартістю майбутніх чистих 

грошових потоків. Ефективна ставка відсотка визначається на підставі процентних ставок 

інструментів, що мають котирування, на активному ринку. За відсутності таких інструментів, 

ефективна ставка визначається на базі подвійної облікової ставки НБУ на дату визнання 

фінансового активу чи зобов’язання. 

 Непохідні фінансові зобов'язання 

Справедлива вартість, що визначається з метою розкриття інформації, розраховується як 

приведена вартість майбутніх потоків коштів, пов'язаних з погашенням основної частини боргу і 

відсотків, дисконтованих за середньоринковою ставкою по довгострокових кредитах (на термін 

більше 12 місяців), яка розраховується на початок місяця, в якому було визнано таке фінансове 

зобов’язання. 

По договорах фінансового лізингу ринкова ставка відсотка визначається виходячи зі ставок 

по подібним до договорів оренди. 

6. Сегментна звітність 

Група здійснює свою господарську діяльність на території України. Така діяльність 

пов’язана з наданням орендних послуг та реалізацією товарів. Не зважаючи на те, що, Група 

реалізує товари, як в Україні так і на експорт, керівництво вважає, що у нього існує тільки один 

звітний сегмент у відповідності до вимог МСФЗ (IFRS) 8 виходячи із наступного: 

- Група не має окремих підрозділів, що займаються економічною діяльністю, від якої 

такий підрозділ може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, 

пов'язані з операціями з іншими підрозділами групи); 

- керівництвом Групи не визначаються операційні результати по окремих напрямках 

діяльності (виробництва та реалізації) для прийняття рішень про ресурси, які слід 

розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; 

- не формується дискретна фінансова інформація про операційні результати діяльності в 

розрізі сегментів. 

7. Основні засоби  

 Інформація про рух основних засобів за рік                                                                                                     
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тис. грн. 

Показник 

Класи основних засобів 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Інструмент

и, прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші основні 

засоби 
Всього 

1 2 3 4 5 6 

Залишок на 

31.12.2019           

Валова балансова 

вартість 10 532 2061  160 187 12 940 

Накопичена 

амортизація 8044 2 014 160 95 10 313 

Надійшло за 2020 

рік           

Валова балансова 

вартість 115 55  3 171 

Нараховано 

амортизації 139       139 

Вибуло за 2020 рік           

 Валова балансова 

вартість      

Накопичена 

амортизація      

Залишок на 

31.12.2020           

Валова балансова 

вартість 10 647 2116  160 190 13113 

Накопичена 

амортизація 8183 2 014 160 95 10 452 
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У складі основних засобів показана земельна ділянка (отримана відповідно до 

законодавства в постійне користування) у сумі 3611 тис. грн. 

Інша інформація                                        тис. грн.  

 Показник Сума Пояснення 

Валова балансова вартість  ОЗ, на 

які накладено арешт ДВС 

12 940 Станом на 31 грудня 2019 та 2018 роки 

запаси знаходились під арештом в 

відділі ПВР УДВС ГУЮ в 

Чернігівській області згідно з 

виконавчим  провадженням №873А/2 .  

Валова балансова вартість ОЗ, які 

повністю зношені  

2 206  

8. Запаси 

Інформація про склад запасів,                                                                                           

                                   тис. грн.  

Група запасів 

Залишок станом на 

на 

31.12.2020 

на 

31.12.2019 

Сировина і матеріали 49 38 

Незавершене виробництво та готова продукція 533 633 

Товари 323 298 

резерв по застарілим і запасам, які повільно 

обертаються 

(343) (343) 

Разом запаси 905 1026 

резерв по застарілим і запасам, які повільно 

обертаються 

(343) (343) 

Разом запаси, нетто 562 683 

 

Група запасів Залишок станом на 

на 

31.12.2020 

на 

31.12.2018 
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Активи утримувані для продажу 34 34 

Станом на 31 грудня 2020 року залишки запасів (нетто), які передані в переробку іншим 

суб’єктам господарювання, на комісію та на відповідальне зберігання, відсутні.                                                                                                   

9. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Інформація про залишки грошових коштів 

                                                                                                       тис. грн. 

Найменування показника 

Залишок у валюті складання 

звітності – гривні  

на 31.12.2020 на 31.12.2019 

Рахунки в банках 144 46 

в гривнях 144 46 

в т.с. кошти , що належать  

ДП «Хiмтекстильмаш – 

сервіс» 

144 46 

Каса 0 0 

в гривнях 0 0 

Разом: 144 46 

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. Такі обмеження не 

поширюються на грошові кошти і активи, які належать дочірньому підприємству 

«Хiмтекстильмаш – сервіс». 

10. Торгівельна дебіторська заборгованість 

До складу торгівельної дебіторської заборгованості Групи включена заборгованість 

покупців та замовників за реалізовані  товари та надані послуги. Стаття містить суми 

дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями та замовниками термін оплати по якій 

ще не настав на дату складання звітності, а також прострочену дебіторську заборгованість. Така 

заборгованість відображається за сумою виставлених покупцям та замовникам рахунків за 

мінусом оціненої суми резерву сумнівних боргів.  
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Нижче представлений аналіз заборгованості покупців і замовників:      

                                     тис. грн.  

Показник 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Поточна і не знецінена  860 456 

Прострочена й знецінена в індивідуальному порядку 

з затримкою платежу понад 1 рік  318 318 

Резерв під знецінення  (318) (318) 

Разом заборгованість покупців і 

замовників  

860 456 

Дебіторська заборгованість Групи не забезпечена банківськими гарантіями, заставою 

майна, акредитивами або іншими активами.  

11. Торгівельна кредиторська заборгованість 

До складу торгівельної кредиторської заборгованості Групи включена заборгованість 

перед постачальниками у сумі 360 тис. грн. за сировину и матеріали, газопостачання, юридичні 

послуги, обладнання (комплектуючи), послуги з охорони. 

Стаття містить суми кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками, 

термін оплати по якій ще не настав на дату складання звітності, а також прострочену 

кредиторську заборгованість. Така заборгованість відображається за сумою виставлених 

постачальниками рахунків. Справедлива вартість зобов'язань у складі кредиторської 

заборгованості суттєво не відрізняється від її балансової вартості. 

Нижче представлений аналіз кредиторської заборгованості перед постачальниками: 

                                                                                            тис. грн. 

Показник 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Поточна  - всього 360 497 

Прострочена - всього   

Довідково: 

із загальної суми простроченої з 

затримкою платежу понад 1 рік 

  

Разом заборгованості перед 

постачальниками  

360 497 
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Кредиторська заборгованість Групи не забезпечена банківськими гарантіями, заставою 

майна, акредитивами або іншими активами.  

12. Інша дебіторська заборгованість 

До складу іншої дебіторської заборгованості Групи станом на 31.12.2020 року включена в 

основному заборгованість  з податку на додану вартість за неотриманими податковими 

накладними, заборгованість державної виконавчої служби,а також інші суми по розрахунках на 

суму 1837тис. грн.  (на 31 грудня 201 р. - 1547 тис. грн.).  

Заборгованість державної виконавчої служби виникає внаслідок того, що на дату 

складання фінансової звітності за наслідками проведених аукціонів арештованого майна 

Компанії не відбувається погашення кредиторської заборгованості, що знаходяться на 

виконавчому провадженні. 

Стаття містить суми дебіторської заборгованості термін оплати по якій визначається 

діючим податковим законодавством щодо порядку нарахування та повернення сум податку на 

додану вартість. По інших позиціях терміни погашення дебіторської заборгованості прямо не 

визначаються договірними відносинами, тому вона не вважається простроченою.  

Така заборгованість відображається за сумою погашення за мінусом оціненої суми резерву 

сумнівних боргів.  

13. Інша кредиторська заборгованість 

Найбільшу питому вагу у складі іншої поточної кредиторської заборгованості  займає 

заборгованість по податках та зборах. В порівнянні з попереднім роком така заборгованість 

зросла. Заборгованість відображається за сумою погашення.   

Нижче представлений склад іншої кредиторської заборгованості: 

                                                                                                                         тис. грн.  

Показник 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Заборгованість з податку на додану 

вартість 

2807 2432 

В тому складі прострочена 1728 1728 

Заборгованість по податку з доходів 

фізичних осіб 

1743 1511 

В тому складі прострочена 1174 1174 

Заборгованість з податку на землю та інші 5823 5054 
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збори 

В тому складі прострочена 3387 3387 

Штрафи ДКЦПФР 193 193 

Компенсація відпусток 92 91 

Разом : 10658 9282 

14. Аванси видані 

До складу авансів виданих Групою включена заборгованість за продукцію та послуги на 

суму 125 тис. грн.  (на 31 грудня 2019 р. – 137 тис. грн.).  

Така заборгованість не відноситься до фінансових активів, тому відображається за 

договірною сумою майбутніх надходжень матеріальних активів та послуг за мінусом сплачених 

сум податку на додану вартість, що компенсується у відповідності до норм діючого податкового 

законодавства.  

15.  Аванси отримані 

До складу авансів отриманих Групою включена заборгованість за продукцію,  послуги  

групи та за майно материнського підприємства, по яких відбулися торги на аукціонах через 

державну виконавчу службу в рахунок погашення  заборгованості за судовими позовами 

кредиторів на загальну суму 9тис. грн.  (на 31 грудня 2019 р.: 9 тис. грн.).  

Така заборгованість не відноситься до фінансових зобов’язань, тому відображається за 

договірною сумою майбутніх поставок послуг за мінусом отриманих сум податку на додану 

вартість, що відраховуються до бюджету у відповідності до норм діючого податкового 

законодавства.  

16. Дохід 

Інформація про склад отриманих доходів від основної діяльності  Групи 

            тис. грн. 

Вид доходу 2020 рік 2019 рік 

І. Продаж готової продукції, робіт 

послуг 

1410 2348 

Довідково:   

обсяг бартерних операцій із загальної 

суми доходів від продажу  

відсутні відсутні 
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Інші операційні доходи включають наступне: 

                                                 тис. грн. 

Вид доходу (прибутку) 2020 р. 2019р. 

Дохід від оренди  5749 5339 

Дохід від переоцінки основних засобів, які 

підлягають реалізації на підставі 

Постанови ДВС 

  

Разом  7159 7687 

Послуги  з оренди надавались підприємствам міста Чернігова. 

17. Капітал 

 Загальна кількість дозволених до випуску зареєстрованих простих іменних (звичайних) 

акцій складає 3979276  штук станом на 31.12.2020 року (3979276 штук станом на 31.12.2019 

року) номінальною вартістю 0.25 грн. за одну акцію. Всі випущені прості іменні (звичайні) акції 

повністю оплачені. Кожна проста іменна (звичайна) акція надає право одного голосу.  

Група не випускала привілейованих акцій.  

Акціонерний капітал був скоригований з урахуванням гіперінфляції, як описано у Примітці 

3. 

Інформація про рух звичайних акцій 

Показник 2020 рік 2019 рік 

штук грн. штук грн. 

1 2 3 4 5 

Випущено звичайних акцій 

на початок звітного року 

номінальною вартістю 0,25 

грн.  

3 979 

276 
994 819,00 

3 979 

276 
994 819,00 

Коригування акціонерного 

капіталу у зв’язку із 

перерахунком на 

гіперінфляцію 

Х 
6 761 

453,73 
Х 

6 761 

453,73 

Випущені акції на початок 

звітного року (з 

3 979 

276 

7 756 

272,73 

3 979 

276 

7 756 

272,73 
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урахуванням коригувань) 

Випущено звичайних акцій 

на кінець звітного року 

номінальною вартістю 0,25 

грн. 

3 979 

276 
994 819,00 

3 979 

276 
994 819,00 

Коригування акціонерного 

капіталу у зв’язку із 

перерахунком на 

гіперінфляцію 

Х 
6 761 

453,73 
Х 

6 761 

453,73 

Випущені акції на кінець 

звітного року 

3 979 

276 

7 756 

272,73 

3 979 

276 

7 756 

272,73 

Дивіденди 

Протягом 2019-2020років підприємства Групи не оголошували виплати дивідендів.  

Зобов’язань по раніше нарахованих дивідендах на початок та кінець 2020 та 2019 років 

Група не мала. 

Прибуток на акцію  

Прибуток на акцію розраховується шляхом розподілу чистого прибутку, що припадає на 

частку власників простих іменних (звичайних) акцій, на середньозважене число звичайних акцій 

Групи, що знаходилися в обігу протягом зазначеного періоду.  

У Групи немає потенційних розбавляючих звичайних акцій, відповідно, розбавлений 

прибуток на акцію дорівнює базовому прибутку на акцію.  

Протягом 2020-2019 років фінансово-господарська діяльність Групи була збитковою. 

Додатковий капітал 

У представленій консолідованій фінансовій звітності до складу додаткового капіталу 

включено розрахункову суму частину чистого прибутку (6 771 тис. грн.), на який необхідно 

проводити коригування статутного капіталу у зв’язку із гіперінфляційними процесами, як 

описано у Примітці 3. На відповідну суму було збільшено непокритий збиток. 

Та відкориговане суму збільшення вартості земельної оцінки у зв’язку із проведенням 

експертної оцінки  земельної ділянки у сумі 3611 тис. грн., як описано у примітці 3. 

18. Операційні витрати                             тис. грн. 

Стаття витрат 2020 р. 2019 р. 

Матеріальні витрати 4382 4174 
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Оплата праці 1944 2352 

Витрати на соціальні заходи 551 711 

Амортизація основних засобів  104 112 

Інші операційні витрати 769 840 

Разом  7750 8189 

  20. Податок на прибуток 

Прибуток Групи підлягає оподаткуванню тільки на території України. Згідно з Податковим 

кодексом України ставка податку на прибуток становить у 2019-2018  роках 18%. 

Складові витрат з податку на прибуток такі: тис. грн.                                                             

Показник 2020 2019 

Витрати з поточного податку на прибуток 0 0 

Відстрочені податкові активи (зобов’язання) можуть виникати у випадках, коли 

підприємство здійснює коригування фінансового результату, який визначається на підставі 

даних річної фінансової звітності. Такі коригування можуть не здійснювати платники податку, у 

яких загальний обсяг доходів від усіх видів діяльності за даними бухгалтерського обліку не 

перевищує 20 000 тис. грн. Компанія та її дочірнє підприємство не здійснює відповідних 

коригувань. 

Внаслідок збиткової діяльності Компанії  на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року не 

було визнано відстрочений податковий актив на суму накопиченого податкового збитку 

оскільки керівництво не має достатньої впевненості у можливості отримання в майбутньому 

податкових прибутків, які можуть компенсувати відповідні суми накопичених податкових 

збитків, а також внаслідок плинності норм податкового законодавства, якими дозволяється 

переносити накопичені збитки на наступні податкові періоди.  

21. Кредити і позики 

Станом на 31.12.2020 року на балансі АТ «Хімтекстильмаш» обліковується  заборгованість 

по розрахунках з банківськими установами за отриманими позиковими коштами на загальну 

суму 1315 тис. грн. Всі банківські кредити є простроченими і згідно судових рішень знаходяться 

на виконанні в державній виконавчій службі. 

Перелік банківських установ та загальна сума заборгованості  наведено в таблиці. 

 

Назва Номер Дата Сум % Предмет На 31.12.2020 
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банку та дата 

кредитн

ого 

договор

у 

отриман

ня 

кредитн

их 

ресурсів 

а, 

тис. 

грн.. 

став

ка 

застави 

Тіло 

креди

ту 

   

ПАТ 

«Полікомбанк

» 

№309 

від 

04.05.20

07р. 

2007-

2008 рр. 

680 20 Матеріал

и та 

товари на 

складі 

390    

ПАТ 

«Промінвестб

анк» 

№2093-

07 від 

20.11.20

07р 

2007-

2008 рр. 

150 17,5 Майнові 

права на 

кошти по 

договору 

125    

ПАТ «Банк 

«Демарк» 

№1500 

від 

19.12.20

08р. 

2008р. 800 29 Застава 

відсутня 
800    

Разом 1 315    

22. Пов’язані сторони 

Група : Материнська компанія АТ «Хімтекстильмаш» та її дочірнє підприємство ДП 

«ХТМ-Сервіс» є пов’язаними сторонами. Протягом звітного року Компанія та її дочірнє 

підприємство здійснювали між собою господарські операції в процесі операційної діяльності. 

Зокрема, проводились операції закупівлі і продажі запасів і послуг. Операції з пов'язаними 

сторонами проводяться на умовах, які не завжди можуть застосовуватись до операцій із третіми 

сторонами. При складанні консолідованої фінансової звітності такі операції було виключено, як 

описано у примітці 2. 

Винагорода провідного управлінського персоналу Провідний управлінський персонал - 

ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за 

планування, управління та контроль діяльності Компанії. До провідного управлінського 

персоналу було віднесено членів спостережної ради та правління Компанії. 

Провідний управлінський персонал Компанії одержує тільки короткострокові винагороди.  

23. Виплати працівникам 

Загальні витрати на персонал тис. грн. 

Стаття витрат 2020 рік 2019 рік 

Заробітна плата 1944 2352 
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Відрахування 

ЄСВ 

551 711 

Разом 2495 3063 

Група визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Група визнає очікувану вартість короткострокових 

виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками 

послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

Виплати при звільненні 

Програми з визначеною виплатою .У відповідності до вимог Українського законодавства 

щодо питань соціального забезпечення, Група має зобов’язання виплати компенсацій 

пенсійному фонду України витрат з оплати пенсій, які додатково встановлюються особам, що 

працювали у шкідливих умовах. Група здійснює компенсацію фактичних витрат державного 

пенсійного фонду України на оплату пенсій працівників, що мали стаж роботи у шкідливих 

умовах Компанії. У консолідованому звіті про фінансовий стан було визнано зобов’язання з 

компенсації пенсійному фонду України витрат, які підлягають сплаті працівникам, що фактично 

працювали в Компанії у шкідливих умовах протягом попередніх років. Такі оцінки здійснено з 

урахуванням того, що підприємства групи вже припинили виробництво, що пов’язано з 

використанням праці найманих працівників у шкідливих умовах, тому прогнозовані 

зобов’язання в цілому відповідають майбутнім компенсаційним витратам пенсійного фонду 

України. За таких обставин Група не буде збільшувати у майбутньому свої фактичні 

зобов’язання перед Пенсійним фондом, а компенсація відповідних фактичних витрат  буде 

здійснюватись шляхом погашення визнаних зобов’язань. Визнана сума зобов’язань була 

дисконтована за ставкою 28% (подвійна облікова ставка НБУ, що діяла на дату визнання 

зобов’язань).Станом на 31.12.2020 року існує заборгованість перед Пенсійним фондом України 

по компенсації витрат на сплату пільгових пенсій в сумі 153 тис. грн., термін оплати якої 

фактично наступив. Внаслідок арешту майна та рахунків Компанія не  погашала зобов’язання 

перед Пенсійним фондом.Також відповідно до діючого пенсійного законодавства України 

Компанія має зобов’язання по сплаті частини пенсій, які нараховані бувшим працівникам, що 

займались науковою діяльністю. Такі виплати призначаються Пенсійним фондом України 

пожиттєво.. Внаслідок арешту майна та рахунків Компанія не погашала зобов’язання перед 

Пенсійним фондом по нарахованих «наукових» пенсіях. Загальна сума заборгованості станом на 

31.12.2020 року становить 3 961 тис. грн. (в т.с. прострочена – 3 466 тис. грн.). 

Програми з визначеними внесками. Програми з визначеними внесками являють собою 

внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за своїх 

працівників у розмірі, визначеному чинним законодавством України єдиного соціального внеску 

(ЄСВ), на базі нарахованого доходу працівникам до утримання податку на доходи фізичних 

осіб. У Групи не існує законодавчого або добровільно прийнятого зобов'язання виплачувати 

інші відрахування у відношенні даних виплат. У консолідованому звіті про сукупний дохід 

сумарні витрати по сплаті ЄСВ відображені у складі відповідних статей витрат в залежності від 

функцій, які виконують працівники. 



 

 98 

24. Заборгованість по розрахунках з працівниками 

Заборгованість Групи по розрахунках з працівниками включає заборгованість по 

нарахованій заробітній платі, сформованих забезпечень оплати невикористаних днів відпусток, 

нарахованих сум ЄСВ, а також визнані поточні зобов’язання з компенсації фактичних витрат 

державному пенсійному фонду України на оплату пенсій працівників, що мали стаж роботи у 

шкідливих умовах на підприємствах Групи та «наукові» пенсії. Стаття містить суми 

кредиторської заборгованості термін оплати по якій визначається діючим колективним 

договором (щодо сум нарахованої винагороди працівникам) та законодавством щодо 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Така заборгованість 

відображається за сумою погашення.   

Склад статті наведено в таблиці.                                   тис. грн.  

Показник 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Заборгованість по нарахованій заробітній 

платі 

7 8 

Заборгованість по нарахованому ЄСВ  2429 2421 

Забезпечення з оплати невикористаних 

днів відпусток 

83 63 

Зобов’язання з компенсації фактичних 

витрат державному пенсійному фонду 

України на оплату пенсій працівників, що 

мали стаж роботи у шкідливих умовах 

153 153 

Зобов’язання з компенсації фактичних 

витрат державному пенсійному фонду 

України на оплату  наукових пенсій 

3961 3962 

Прострочена заборгованість по сплаті 

внесків до Пенсійного фонду 

678 678 

Прострочена заборгованість по сплаті 

внесків на соціальне страхування з 

тимчасової втрати працездатності 

  

Прострочена заборгованість по сплаті 

внесків до фонду соціального страхування 

на випадок безробіття 

58 58 

Прострочені внески до фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на 

виробництві 

4 4 
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Фонд соціального захисту інвалідів 32 32 

Інші (відрядж,вз, ін.) 3 45 

Разом : 7468 7423 

25. Зобов’язання по витратах і умовні зобов’язання  

Операційне середовище. Поточна економічна криза супроводжується різкою 

девальвацією національної валюти та інфляційними процесами. Стабілізація Української 

економіки буде багато в чому залежати від ходу реформ, а також від ефективності заходів уряду 

у сфері економіки, фінансової і грошово-кредитної політики. Незважаючи на ці заходи, існує 

невизначеність відносно майбутнього економічного росту, можливості доступу до джерел 

капіталу, а також вартості капіталу, що може негативно вплинути на фінансовий стан, 

результати операцій і економічні перспективи Групи. Керівництво Групи вважає, що воно 

здійснює всі необхідні заходи для підтримки економічної стійкості Групи в даних умовах. Однак 

подальше погіршення ситуації в описаних вище областях може негативно вплинути на 

результати і фінансовий стан Групи. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути 

цей вплив.  

Оподаткування. Податкова система України характеризується частими змінами 

законодавчих норм, офіційних роз'яснень і судових рішень, найчастіше нечітко викладених і 

суперечливих, що допускає їх неоднозначне тлумачення різними податковими органами. 

Відповідно до внесених у Податковий кодекс України змін, об’єкт оподаткування податком на 

прибуток визначається на підставі окремої фінансової звітності підприємств Групи. 

Правильність нарахування податків у звітному періоді може бути перевірена протягом трьох 

наступних календарних років, однак при певних обставинах цей термін може збільшуватися. 

Керівництво Групи, виходячи зі свого розуміння українського податкового законодавства, 

офіційних роз'яснень і судових рішень, вважає, що податкові зобов'язання відображені 

правильно. Але  трактування цих положень відповідними органами може бути іншим і якщо 

вони зможуть довести правомірність своєї позиції, це може значно змінити дійсну фінансову 

звітність.Станом на 31 грудня 2020 керівництво вважає, що його тлумачення відповідного 

законодавства є обґрунтованим, і що позиція Групи у відношенні податків, питань валютного і 

митного законодавства є вірною. 

Страхування.Група не здійснює страхування майна.  

Гарантії.Підприємства групи не отримували гарантій від інших юридичних та фізичних 

осіб. 

Судові розгляди.Станом на 31 грудня 2020 р. підприємства Групи не брали участі як 

відповідач або позивач у будь-яких судових розглядах із клієнтами та кредиторами.  

26. Управління капіталом.Управління капіталом – це забезпечення можливості Групи 

продовжувати безперервну діяльність з метою збереження прибутковості капіталу для 

акціонерів і одержання вигод іншими зацікавленими сторонами, а також підтримки оптимальної 
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структури капіталу. Для підтримки і регулювання структури капіталу Група може коригувати 

суму дивідендів,  які виплачуються акціонерам, викупати у акціонерів акції Групи, випускати 

нові акції або продавати активи з метою зменшення заборгованості. Капітал Групи складається з 

власного та позикового капіталу. Власний капітал включає статутний капітал (Примітка 20) та 

емісійний дохід, які зменшено на суму непокритого збитку. Позиковий капітал включає 

позикові кошти (Примітки 14,16, і 25). 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні 

товариства повинні формувати резервний капітал, який повинен бути не менше ніж 15 відсотків 

статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків, а також для виплати 

дивідендів за привілейованими акціями. У зв’язку зі збитковою діяльністю резервний капітал у 

товариства на звітну дату відсутній. Частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України 

визначено вимоги, щодо співвідношення статутного капіталу та вартості чистих активів. Якщо 

після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів 

акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане 

оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до 

Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від 

мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає 

ліквідації. Внаслідок збиткової діяльності розмір чистих активів станом на 31.12.2020 року не 

покриває зареєстрований статутний фонд на 10380 тис. грн. Станом на 31.12.2020-2018 років 

позиковий капітал не покривається активами Групи.  

27. Управління ризиками  

Основні ризики, властиві діяльності Групи, включають: 

- ризик ліквідності,  

- кредитний ризик. 

Управління ризиками Групи здійснюється у відношенні фінансових ризиків (кредитний і 

ризик ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Основна мета управління 

фінансовими ризиками -  визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання 

встановлених лімітів за такими ризиками. Управління операційним і юридичним ризиками 

повинно забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики і процедур Групи при  

мінімізації даних ризиків. Основними методами управління ризиками Групи є нарахування 

резервів.  

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - Група не зможе погасити свої зобов'язання при 

настанні терміну їх погашення. Керівництво Групи ретельно контролює і керує своїм ризиком 

ліквідності. Група використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху 

грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати 

своїх зобов'язань. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною 

контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Групи. Фінансові інструменти, які 

створюють суттєві кредитні ризики для Групи, це грошові кошти та їх еквіваленти та 

дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську 

заборгованість.Група не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. 
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Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку 

мають мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти 

виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. 

28. Події після звітної дати. Після звітної дати планується продаж пакетів акцій товариства, що 

належать 100% Державі Україна. Ця подія може вплинути на оцінку показників фінансової 

звітності Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. 

 

 

 

В.о. Голови правління                                                           Болтян О.І. 

Головний бухгалтер                                                              Шкапова С.О. 
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторсько - 

консалтинговая компанiя "НIЛ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

38054314 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна,14017,м.Чернiгiв, 

вул.Проспект Миру б.12 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4511 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0778, дата: 24.04.2004 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 01.01.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Текст аудиторського висновку 

надається повнiстю. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 55/20, дата: 19.12.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 19.12.2020, дата 

закінчення: 29.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 26.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

20 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

 

Звіт незалежного аудитора 

Акціонерам АТ  "Хімтекстильмаш" 

Керівництву АТ  "Хімтекстильмаш" 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  

 Думка  

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства 

"Хімтекстильмаш" та його дочiрнього пiдприємства (разом - "Група"), що складається з 

консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 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 облікових політик. 
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На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2020 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. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Аудитор звертає увагу, що існує суттєва невизначеність, що стосується безперервності 

діяльності товариства, пов'язана із пандемією в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та введенням 17.03.20 р. карантинних 

обмежувальних заходів, що діяли до 31.12.2020 р. та продовжують діяти на дату нашого Звіту 

аудитора.  Вплив цих обмежувальні заходів разом із нестабільністю операційного середовища 

та збитковою діяльністю товариства протягом останніх трьох років неможливо достовірно 

визначити. Ця невизначеність розкрита в Примітках "Безперервність діяльності" та 

"Операційне середовище".  

Думка аудитора щодо фінансової звітності не містить застережень у зв'язку з цим питанням. 

Ключовi питання аудиту  

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

звiтi незалежного аудитора. 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо  неї 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається зі звіту емітента, який включає фінансову інформацію, перевірену нами та 

нефінансову інформацію, яка нами не перевірялась. Очікується, що звіт емітента буде наданий 

нам після дати цього звіту аудитора. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитись з 

іншою фінансовою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому 

розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю 

або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що 

містить суттєве викривлення. 

Коли ми ознайомимося за Звітом емітента, та якщо ми дійдемо висновку, о в ньому існує 

суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання, тим кого наділено 

найвищими повноваженнями. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності Групи відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності Групи управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
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використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування компанії. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність  Групи у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того ми: 

"Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики , а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

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

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю; 

"Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

"оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідних розкритій інформації, зроблених управлінським персоналом; 

"доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 

отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкритій інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

"оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 

її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;   

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки та 

інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
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З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо це за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 

такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт аудитора, є                

 Наталія Іванівна Ляшенко       

Сертифікат аудитора серії А №004440  виданий Аудиторською Палатою України  

26 грудня 2000 року, 

Диплом АССА ДипІФР №1837478 

Директор 

 ТОВ "Аудиторсько-консалтингова компанія "НІЛ"   Н.І.Ляшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


