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Звіт з управління 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СО’ОК» 

 
РОЗДІЛ 1 

ПРО ТОВАРИСТВО 
 

Загальні відомості 

Повне найменування суб’єкта господарювання Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СО’ОК» 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання ТОВ «СО’ОК» 
Код ЄДPПОУ 36748170 

Номер та дата державної реєстрації суб’єкта господарювання 10056468368 від 24.02.2010 

р. 
Назва органу, який здійснив реєстрацію Хотинська районна державна адміністрація 

Чернівецької області 

Підпорядкованість --- 

Вид діяльності 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 

Форма власності приватна 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, 

Садгірський р-н., вул. Каштанова, буд. 125-Б 

Монопольне становище --- дата, № узгодження з АМКУ --- 

Банківські реквізити IBAN: UA743223130000026004000020674 АТ «Державний 

експортно – імпортний банк України» вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, МФО 322313 

Індивідуальний податковий номер ТзОВ «СО’ОК» 367481724118 

Керівник суб’єкта господарювання Матковський Анатолій Борисович 

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

телефон 03731-2-13-70 

Головний бухгалтер Винокурова Наталія Михайлівна 

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

телефон 03731-2-13-70 

 

Історія суб’єкта господарювання, загальні дані про діяльність 

ТОВ «СО’ОК» зареєстровано 24 лютого 2010 р. Основним видом діяльності за КВЕД є: 
10.32. Виробництво фруктових та овочевих соків. На підприємстві працює кваліфікований 

персонал. Загальна площа території, на якій розміщене підприємство – 2.4406 га. Підприємство 

має діючі виробничі потужності. Площа виробничих та адміністративних приміщень – 5 989,8 м². 

Фактично ТОВ «СО’ОК» займається виробництвом концентрованих соків. Виробництво 
концентрованого соку (концентрату) має сезонний характер, тому основні обсяги його 

виготовлення припадають на серпень-листопад кожного року. Підприємство розміщене на 

території, де багато фруктових садів. Отже у ТОВ «СО’ОК» не має проблем із забезпеченням 
виробництва сировиною – яблуками для виготовлення концентрату. Наявні потужності 

підприємства дозволяють виготовляти до 2000 тон концентрату в місяць. На початку діяльності 

воно виготовляло тільки неосвітлений яблучний сік. В 2013 році підприємство отримало кредит та 

за рахунок цих коштів придбало нове обладнання і модернізувало виробничі потужності. 
Внаслідок цього в 2013 році підприємство, як і планувало, почало виробництво концентрованого 

освітленого яблучного соку. В 2017 році підприємство провело реконструкцію приймального 

відділення яблук виробничого цеху, що дало можливість швидше розвантажувати автомобілі з 
сировиною. Крім цього збільшився об’єм бункерів для зберіганні сировини(яблук).  

 

Споріднені підприємства 

Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368, до Групи 

пов’язаних із ТОВ «Со’ок» контрагентів відносяться:  

- ТОВ «Люкссолгруп», реєстраційний номер 14236491; 
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- Копина Світлана Яківна, ідентифікаційний код 1853206109 

 

Організаційна структура Товариства 
 

 
Організація виробництва 

Як було зазначено вище площа виробничих та адміністративних приміщень та споруд 

 – 5989,8 м². 

 

Приміщення Площа, м. кв. 

Адмінбудинок з приміщенням кондитерського цеху 626,10 

Прохідна 14,50 

Склад готової продукції 480,60 

Склад цеху б/алкогольних напоїв 96,90 

Болярна кондитерського цеху 57,30 

Будівля очисних споруд 116,30 

Компресорна цеху безалкогольних напоїв 128,00 

Кондитерський цех 1 746,10 

Котельня 187,30 

Цех безалкогольних напоїв 758,60 

Котельно-сушильний комплекс 851,7 

Цех по виготовленню концентрованого соку та безалкогольних напоїв 486,00 

Секційний бункер 440,4 

Разом: 5 989,8 

 

Директор 

Заступник директора 

Відділ фін.-
економічнох безпеки 

Фінансовий директор 

Головний бухгалтер 

Головний інженер 

Головний технолог 
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Цих приміщень достатньо для проведення виробничої діяльності та здійснення управління 

підприємством. Вся нерухомість знаходиться безпосередньо на території підприємства. Очисні 
споруди, які використовуються ТОВ «СО’ОК», хоча і розміщуються на землі, що має інше ніж 

територія заводу адміністративне підпорядкування, але фактична віддаль до них становить не 

більше 150 м. Підприємство має підписані договори оренди на земельні ділянки, які ним 
використовуються. 

Нерухомість та виробниче обладнання є власністю ТОВ «СО’ОК» на основі договорів 

купівлі-продажу. Право власності зареєстроване в установленому порядку. 

На момент реєстрації ТОВ «СО’ОК» володіло складськими ємкостями для зберігання 
приблизно 1700 тонн готової продукції. В зв’язку із зростанням виробничих потужностей, для 

забезпечення безперебійної роботи підприємства під час сезону виробництва та якісного 

зберігання готової продукції в 2012-2013 роках було закуплено та встановлено додаткові ємкості 
для зберігання концентрату, а саме: 10 ємкостей по 100 м. куб. та 4 ємкості по 400 м. куб. Обсяг 

складу готової продукції збільшився ще на 3400-3600 тонн та дозволяє зберігати одночасно до 

5300 тонн готової продукції. 

Потужність виробничого обладнання лінії по виробництву концентрату підібрана так, щоб 
забезпечувати безперебійну роботу заводу, а саме: 

На естакаді, збудованій в 2017 році в межах робіт по реконструкції приймального 

відділення яблук виробничого цеху, встановлено підйомник для розвантаження машин. Загальна 
вантажопідйомність підйомника – 60 тонн, довжина – 17 метрів. Підйомник розміщений на одній 

лінії з бункером розвантаження і автомобільною вагою, що спрощує заїзд автомобілів на 

підйомник та значно скорочує час на їх розвантаження. Між вагою та бункером , а також на виїзді 
автомобіля з підйомника збудовано замощення. 

З приймального бункера сировина з допомогою 2-х спеціально придбаних та змонтованих 

для цього транспортерів подається в секційний бункер для зберігання яблук. Бункер складається з 

шести секцій та в ньому може одночасно зберігатися до 1 200 тонн яблук. Між секціями для 
зберігання сировина розподіляється за допомогою двох спеціально придбаних та змонтованих для 

цього транспортерів. 

В цех, для подальшої переробки, сировина подається по спеціальному гідрожолобу з 
використанням води. 

З приймальних бункерів яблука попадають через інспекцію, де видаляються сторонні 

предмети та неякісна сировина, на 2-і дробарки, які подрібнюють яблука для подальшої 

переробки. Продуктивність дробарок становить по 20 тонн/ год. кожної.  
Далі мезга поступає на ферментацію. В процесі ферментації відбувається розщеплення 

клітин сировини та додаткове вивільнення соку. Оброблена ферментами мезга подається на преси 

на вичавлення сирого соку. Потужність пресового господарства по сирому соку: 
Прес стрічковий FLOTTWEG – 20 000л./год. 

Прес гідравлічний BUCHER HP5000(2 шт.) – 10 000л./год. 

Прес гідравлічний BUCHER HP5000(2 шт.) – 10 000л./год. 
ВСЬОГО - 40 000л./год. 

Один із пресів BUCHER HP-5000 оснащений системою управління яка дозволяє 

працювати йому в автоматичному режимі.  

Крім цього підприємство володіє ще одним пресом BUCHER HP-5000, який не включений 
в виробничу лінію та знаходиться в резерві. 

Сік, що витікає з пресів, збирається під ними в збірниках, очищається і подається далі 

насосами по трубопроводу в буферні ємності. Далі сік подається в випарну установку для термо 
удару, під час якого відбувається пастеризація соку (знищуються бактерії, які можуть спричинити 

псування соку ще в процесі виробництва). Після цього сік подається в ємність з мішалкою, де 

проходить його обробка ферментами, які розчіплюють пектини та крохмаль. Далі сік подають на 
ультра фільтраційну установку. Сік циркулює в ультрафільтрацій установці, де проходить його 

освітлення. Потужність ультрафільтраційного обладнання, яке придбало підприємство - 32 000 

л/год. сирого соку. 

Потім освітлений сік подається на випаровування у випарну установку. З метою 
забезпечення збільшення об’ємів виробництва продукції та зменшення витрат на енергоносії було 

проведено заміну випарної станції. При підборі випарної станції зупинились на пропозиції В&Р 

Engineering . Підприємство закупило нове обладнання. Постачальником обладнання був B&P 
Engineering Sp. Z o. o. Sp. Komandytowa. 
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Потужність випарної станції: 

Номінальне завантаження по сировині -30 000 л/год. 
Номінальна виробнича потужність по готовому продукту 4150 -4450 л/год. 

На випарній установці сік концентрується до 70% сухих речовин після чого охолоджується 

і подається в ємкості для зберігання. 
В разі виготовлення неосвітленого концентрату, процес ультрафільтрації упускається, на 

випарній установці сік концентрується до 65% сухих речовин. 

Тобто на даний момент підприємство може виготовляти концентрат двох видів, а саме: сік 

яблучний концентрований неосвітлений та сік яблучний концентрований освітлений. 
Для забезпечення водою виробничих та побутових потреб підприємство використовує 

власну свердловину. Підприємство має власну газову котельню, до якої підведено газ. 

Централізованого теплопостачання на підприємстві немає. Оскільки період виробництва припадає 
на літньо - осінній період – виробничі приміщення не опалюються. Опалення побутових, офісних 

та частини складських приміщень – відбувається з допомогою газових конвекторів, встановлених 

у відповідних приміщеннях. На підприємство здійснюється електропостачання, параметри якого 

забезпечують потужності, які ним споживаються. До підприємства прокладено під’їзну 
автомобільну дорогу з твердим покриттям 

 

Схема формування суб’єктом господарювання запасів сировини, матеріалів, 

комплектуючих/ товарів 

Основною сировиною для виготовлення яблучного концентрату є яблука свіжі. Тому 

виробництво концентрату є сезонним та відбувається в період дозрівання яблук та збирання їх 
врожаю. Крім цього у виробництві використовуються ферменти та інші допоміжні речовини, які 

забезпечують кращий вихід соку по якісних та кількісних показниках.  

Закупівля сировини, в основному, здійснюється в регіонах в радіусі 100-150 км навколо 

заводу. 
Державне регулювання діяльності суб’єкта господарювання  

ТОВ «СО’ОК» є госпрозрахунковим підприємством та не отримує будь-якого бюджетного 

фінансування, не має державних замовлень та не користується податковими чи якимись іншими 
пільгами та є платником податку на прибуток на загальних умовах. Діяльність по виробництву 

яблучного концентрованого соку не ліцензується. Підприємство не здійснює будь-яких інших 

видів діяльності, які потребували б ліцензій чи дозволів. Ринок по виробництву та реалізації 

яблучного концентрату не підпадає під державне регулювання, законодавчі обмеження, пільги, 
дотації, користується Єдиним митними тарифами та загальними правилами, встановленими 

державою в сфері валютного регулювання. 

 

Короткий опис галузі або сектору економіки, в якому (яких) працює суб’єкт 

господарювання, цільовий ринок, основні конкуренти 

Галузь виробництва соків має наступну продуктову сегментацію виробництва соків: 

• За вмістом соку: 
- виробництво натуральних соків; 

- виробництво купажованих сумішей натуральних соків; 

- виробництво концентрованих соків для тривалого збереження; (ТОВ «СО`ОК») 

- виробництво натуральних соків з концентратів (відновлення соків); 
- виробництво сокових нектарів(з додаванням цукру) та сокових напоїв з концентратів 

(відновлення соків); 

- нове виробництво газованих сокових напоїв. 

• За сировиною: 
- фруктові соки; (ТОВ «СО`ОК») 

- овочеві соки; 

- суміші овочево-фруктових соків; 
- нові суміші фруктових соків та різних настоїв трав і чаїв. 

• Галузь виробництва соків географічно по Україні розташована за принципом: 

- виробництво натуральних соків та концентратів соків (ТОВ «СО`ОК») в регіонах де 

вирощується сировина для виготовлення відповідних соків; 

- виробництво соків з концентратів та виробництво нектарів може розміщуватись в 
регіонах, віддалених від території вирощування сировини. 
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• Галузь виробництва соків в часовому розподілі працює цілорічно за принципом: 

- виготовлення фруктових натуральних соків та концентратів соків - по сезону зрілості 

фруктів; (ТОВ «СО`ОК») 
- виготовлення овочевих натуральних соків - по терміну збереження після збирання 

врожаю; 

- виготовлення соків з вітчизняних та імпортних концентратів – цілорічно. 
Виробництво яблучного концентрату у світі виглядає так: перше місце посідає Китай, 

друге місце – Польща, а далі йде Італія та Україна. У світі йде зростання популярності соків серед 

населення. 

Як свідчать результати маркетингових досліджень, основними споживачами соку є молоді 
люди віком 25-34 років, які проживають у містах. І хоча соки як продукт цінують однаковою 

мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістю споживачів все ж таки переважають жінки. 

Основні мотивації споживання соків серед міського населення розподіляються наступним 
чином: 

· як джерело вітамінів -- 48,3 % 

· як натуральний продукт -- 26,1 % 

· як смачний напій -- 8,6 % 
· як вітчизняний продукт -- 3,4 % 

· як напій, що втамовує спрагу -- 3,0 % 

В усьому світі соки та нектари традиційно користуються сталим попитом. Крім освіжаючої 
здатності, поживності, стимулюючої дії, гармонійного смаку, вони містять вітаміни та цілий 

комплекс біологічно активних речовин, необхідних людям для повноцінного і здорового 

харчування, особливо на стадії розвитку молодого організму. На жаль, середньостатистичний 
українець за рік вживає лише близько 8 літрів соків , в той же час, як росіянин - 12, європеєць - 30, 

американець - 60 літрів. 

В Україні спостерігається великий потенціал для розвитку сокової індустрії. Українці 

надають перевагу яблучному соку. Яблучний сік завжди був популярний як в Україні, так і в 
Європі, в Америці. 

В радіусі 100 км від м. Хотин є ще 4 заводи, які займаються випуском яблучного 

концентрату. Назви підприємств, їх місце та місце ТОВ «СО’ОК» по потужності можна 
відобразити такою послідовністю: 1-ДП «Дінтер Україна Скала» (смт. Скала-Подільська, 

Тернопільська обл.); 2-з-д «Дінтер»(с. Мамаївці, Кіцманський р-н., Чернівецька обл.); 3-ТзОВ 

«СО’ОК»; 4- Філія ТОВ «Соковий завод Сокирянський» (с. Коболчин , Сокирянський р-н, 
Чернівецька обл.). 

 

Показники господарської діяльності суб’єкта господарювання 

Виробництво соків з місцевої сировини має сезонний характер і здійснюється як правило в 
період з липня по листопад кожного року. На обсяги реалізації готової продукції підприємства (у 

частині виручки від реалізації), крім обсягів виробництва, впливають такі об’єктивні фактори, як 

попит на готову продукцію, що склався на ринку та відповідно ціна її реалізації. 
Протягом попередніх років підприємство у міжсезоння здійснювало заходи по підготовці 

технологічного обладнання до сезону виробництва, виготовляло сік з імпортної та 

вітчизняної сировини, придбаної зі складів для її зберігання, а також здійснювало пере- освітлення 

власного неосвітленого соку. 
Завдяки високому врожаю яблук в 2018 році підприємство у січні-квітні 2019 року крім, 

реалізації готової продукції, виготовленої у 2018 році, продовжувало виготовляти концентрований 

сік з місцевої сировини, яка була заготовлена постачальниками та закладена ними на зберігання. 
Крім цього підприємство, починаючи з другої половини квітня здійснює роботи по ремонту та 

обслуговуванню технологічного обладнання, роботи пов’язані з впорядкуванням території. 

Зокрема підприємство проводить роботи по обслуговуванню систем водовідведення та очисних 
споруд, інші необхідні роботи. Підприємство здійснювало і інші види діяльності(купівля-продаж 

соку вишневого замороженого, зберігання соку та інші), але їхня частка у загальному обсягу 

реалізації займало незначну частку. 

Через порівняно невисокий врожай 2020 року - більшу частину яблук виробники 
продавали як товарну продукцію, тому зменшилась частка яблук, які продавалися на переробні 

підприємства. 

По тій самій причині підприємства, розташовані в інших регіонах та які займаються 
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виробництвом яблучного соку розширювали радіус заготівлі. Це призвело до більшого дефіциту 

сировини і відповідно до її подорожання в усіх регіонах. Все разом призвело як до скорочення 
виробництва так і до скорочення сезону виробництва. 

Внаслідок цього у 2020 році на Товаристві спостерігалися проблеми з забезпеченням 

виробництва сировиною: завантаженість виробництва склала 742 тон на день або 61,8% 
(нормативна завантаженість 1200 тон на день) за рахунок власної сировинної бази та 852 тони або 

72% з урахуванням сировини, прийнятої на переробку від сторонніх організацій. 

 

Ринок збуту  

ТОВ «СО’ОК» в основному реалізує власну продукцію на ринку України та в країни 

Євросоюзу. 

Починаючи з 2013 р. помітне збільшення виробництва і продажу соків у торговій мережі 
підприємств України. Стрімко зростає попит на натуральні напої. Споживачі при купівлі певного 

товару крім того, що враховують його якість, ціну, дизайн, прагнуть, щоб цей товар повністю 

задовольняв їх бажання. Українець щороку в середньому випиває близько 11 л соку на рік за 

даними самих виробників, а за даними офіційної статистики – 4-5 л, тобто лише 45% населення 
купує соки в супермаркетах. Так, наприклад, житель Європи випиває соку в три рази більше, а 

американець - у п'ять разів більше. Українці найчастіше купують сік кілька разів на тиждень 

(майже 40%), кілька разів на місяць (26%) і щодня (більше 20%), також сік купують тільки по 
святах (8%) і близько 3% взагалі не п'ють соки. Це свідчить про те, що сік є популярним напоєм, 

оскільки 2/3 населення його споживає практично щодня. 

Найбільшими виробниками концентрованого соку в Україні є: 

• Компанія «Т. В. Fruit» («Яблуневий дар»), яка виготовлений концентрат продає 
іншим споживачам та використовує його у власному виробництві. Ця компанія є найбільшим 

виробником концентрованих соків в Україні - близько 60%; 

• ПАТ «Сандора» - виготовляє та використовує концентрований сік для власного 

виробництва; 

• ТОВ «Агана Фрут Україна» - виготовляє та реалізує концентрований сік для 

подальшого виробництва на заводи, що входять до групи компанії та стороннім споживачам; 

• Компанія «Вітмарк-Україна» - виготовляє та використовує концентрований сік для 
власного виробництва; 

• ДП «Дінтер Україна Скала» - виготовляє та реалізує концентрований сік іншим 

споживачам.  
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РОЗДІЛ 2 

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2018-2020 РР. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Таблиця 1 

Фінансові результати за 2018-2020 рр. 

Стаття 

За період 

2018 2019 2020 

Сума, 

тис. грн. 

Курс на 

31.12.18, 

$ 

Сума, 

тис. $ 

Сума, 

тис. грн. 

Курс на 

31.12.19, 

$ 

Сума, 

тис. $ 

Сума, 

тис. 

грн. 

Курс на 

31.12.20, 

$ 

Сума, 

тис. $ 

Чистий 

дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, 
послуг) 

204 031 27,6882 7369 225 753 23,6862 9531 234969 28,2746 8310,25 

Собіварті
сть 

реалізова

ної 

продукції 

(товарів, 

робіт, 

послуг) 

-183 656 27,6882 -6633 -233 134 23,6862 -9843 -250761 28,2746 -8868,77 

Валовий

:  

20 375 27,6882 736 0 23,6862 0 0 28,2746 0,00 

 

прибуток 

 збиток 0 27,6882 0 -7381 23,6862 -312 -15792 28,2746 -558,52 

Інші 

операцій

ні доходи 

11 718 27,6882 423 31 593 23,6862 1334 45614 28,2746 1613,25 

Адмініст

ративні 

витрати 

-3 430 27,6882 -124 -4 657 23,6862 -197 -5845 28,2746 -206,72 

Витрати 

на збут 
-3 140 27,6882 -113 -961 23,6862 -41 -737 28,2746 -26,07 

Інші 

операцій

ні 

витрати 

-15 202 27,6882 -549 -9 756 23,6862 -412 -11840 28,2746 -418,75 

Фінансо

вий 

результа

т від 

операцій

ної 

діяльнос

ті:  

10 321 27,6882 373 8 838 23,6862 373 11400 28,2746 403,19 

 

прибуток 

 збиток 0 27,6882 0 0 23,6862 0 0 28,2746 0,00 
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Дохід від 

участі в 

капіталі 

0 27,6882 0 0 23,6862 0 0 28,2746 0,00 

Інші 

фінансові 

доходи 

0 27,6882 0 0 23,6862 0 0 28,2746 0,00 

Інші 

доходи 
10313 27,6882 372 27610 23,6862 1166 4050 28,2746 143,24 

Фінансов

і витрати 
-6893 27,6882 -249 -7240 23,6862 -306 -5435 28,2746 -192,22 

Втрати 

від участі 
в капіталі 

0 27,6882 0 0 23,6862 0 0 28,2746 0,00 

Інші 

витрати 
-8251 27,6882 -298 -10698 23,6862 -452 -54027 28,2746 -1910,80 

Фінансо

вий 

результа

т до 

оподатку

вання: 

5490 27,6882 198 18510 23,6862 781 0 28,2746 0,00 

 

прибуток 

 збиток 0 27,6882 0 0 23,6862 0 -44012 28,2746 -1556,59 

Витрати 

(дохід) з 

податку 

на 

прибуток 

0 27,6882 0 0 23,6862 0 0 28,2746 0,00 

Прибуток 

(збиток) 

від 

припинен

ої 

діяльност

і після 

оподатку

вання 

0 27,6882 0 0 23,6862 0 0 28,2746 0,00 

Чистий 

фінансов

ий 

результа

т:  

5 490 27,6882 198 18 510 23,6862 781 0 28,2746 0,00 

 

прибуток 

 збиток 0 27,6882 0 0 23,6862 0 -44012 28,2746 -1556,59 
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДАЖУ 

Таблиця 1 

Аналіз рентабельності продажу за 2018-2020 рр. 

Показники 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 – 

2018 

2020 – 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Чиста рентабельність раелізованої продукції 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 5 490,0  18 510,0  -44 012,0  13 020,0  -62 522,0  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 204 031,0  225 753,0  234 969,0  21 722,0  9 216,0  

Рентабельність продажу, % 2,7% 8,2% -18,7% 5,5% -26,9% 

 

Рентабельність продажу у 2018 р. рентабельність продажу склала 2,7% [5490 / 204031 х 

100], в 2019 р. показник склав 8,2% [18510 / 225753 х 100], у 2020 р. показник склав -

18,7% [-44012/234969 х 100]. За досліджуємий період відбулося зменшення показника на 

26,9%. 

 

 
 

 

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Таблиця 1 

Аналіз валової рентабельності реалізованої продукції за 2018-2020 рр. 

 

Показники 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 - 

2018 

2020 - 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Валова рентабельність реалізованої продукції 

Валовий прибуток, тис. грн. 20 375,0  -7 381,0  -15 792,0  -27 756,0  -8 411,0  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 204 031,0  225 753,0  234 969,0  21 722,0  9 216,0  

Рентабельність продукції, % 10,0% -3,3% -6,7% -13,3% -3,5% 

 

Рентабельність продукції в 2018 р. рентабельність продукції склала 10% [20375 / 204031 х 

100], в 2019 р. показник склав -3,3% [-7381 / 225753 х 100], в 2020 р. – -6,7% [-15792 / 

234969 х 100]. За досліджуємий період відбулося зменшення показника на 3,5%. 
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Таблиця 2 

Аналіз рентабельності продукції за валовим прибутком за 2018-2020 рр. 

 

Показники 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 - 

2018 

2020 - 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельність продукції за валовим прибутком 

Валовий прбуток, тис. грн. 20 375,0  -7 381,0  -15 792,0  -27 756,0  -8 411,0  

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. -183 656,0  -233 134,0  -250 761,0  -49 478,0  -17 627,0  

Рентабельність продукції, % -11,1% 3,2% 6,3% 14,3% 3,1% 

Рентабельність реалізованої продукції в 2018 р. рентабельність реалізованої продукції 

склала -11,1% [20375 / -183656 х 100], в 2019 р. показник склав 3,2% [-7381 / -233134 х 

100], у 2020році – 6,3% [-15792 / --250761 х 100]. За досліджуємий період відбулося 

збільшення показника на 3,1%. 
 

 
 

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛІВ 

Таблиця 1 

Аналіз рентабельності активів за 2018-2020 рр. 

Показники 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 - 

2018 

2020 - 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Аналіз рентабельності активів 

Середньорічна вартість активів, тис. грн. 308 807,2  260 631,0  222 286,5  -48 176,2  -38 344,5  

Чистий прибуток, тис. грн. 5 490,0  18 510,0  -44 012,0  13 020,0  -62 522,0  
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Рентабельність активів, % 1,8% 7,1% -19,8% 5,3% -26,9% 

 

Рентабельність активів у 2018 р. рентабельність активів склала 1,8% [5490 / 308806,65 х 

100], в 2019 р. показник склав 6,4% [18510 / 290774,5 х 100], а у 2020 році – -19,8%. За 

досліджуємий період відбулося зменшення показника на 26,9%. 

 

 
 

 

Таблиця 2 

Аналіз рентабельності власного капіталу за 2018-2020 рр. 

Показники 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 - 

2018 

2020 - 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Аналіз рентабельності власного капіталу 

Середньорічна вартість власного капіталу, тис. 

грн. 
19 305,9  761,0  -42 282,5  -18 544,9  -43 043,5  

Чистий прибуток, тис. грн. 5 490,0  18 510,0  -44 012,0  13 020,0  -62 522,0  

Рентабельність власного капіталу, % 28,4% 2432,3% 104,1% 2403,9% -2328,2% 

 

Рентабельність власного капіталу у 2018 р. складає 28,4% [5490 / 19305,85 х 100], в 2019 р. рентабельність 

власного капіталу склала 2432,3% [18510 / 761 х 100], в 2020 р. показник склав 104,1% [-44012 / -42282,5 х 

100]. За досліджуємий період відбулося зменшення показника на 2328,2%. 

 

 
 

Таблиця 3 

Аналіз рентабельності залученого капіталу за 2018-2020 рр. 

Показники 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 - 

2018 

2020 - 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Аналіз рентабельності залученого капіталу 
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Середньорічна вартість залученого капіталу, тис. 

грн. 
150 460,7  188 026,0  259 870,0  37 565,4  71 844,0  

Чистий прибуток, тис. грн. 5 490,0  18 510,0  -44 012,0  13 020,0  -62 522,0  

Рентабельність залученого капіталу, % 3,6% 9,8% -16,9% 6,2% -26,8% 

 

Рентабельність залученого капіталу у 2018 р. складає 3,6% [5490 / 150460,65 х 100], в 2019 р. рентабельність 

залученого капіталу склала 9,8% [18510 / 188026 х 100], в 2020 р. показник склав -16,9% [-44012 / 259870 х 

100]. За досліджуємий період відбулося зменшення показника на 26,8% 

 

 
 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗМІНИ ПРИБУТКУ У 2020 РОЦІ 

 

№ Показники 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 - 

2018 

2020 - 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доходи 226 062,0  284 956,0  284 633,0  58 894,0  -323,0  

2 Витрати -220 572,0  -266 446,0  -328 645,0  -45 874,0  -62 199,0  

3 Прибуток до оподаткування 446 634,0  551 402,0  613 278,0  104 768,0  61 876,0  

4 Витрати на 1 грн. доходу -1,0  -0,9  -1,2  0,0  -0,2  

 

Модель проведеного факторного аналізу: 

P1 + P2 + P3 = ∆P, де 

Р1 – зміна прибутку за рахунок зміни витрат; 

Р2 – зміна прибутку за рахунок зміни доходів; 

P3 – зміна прибутку за рахунок зміни витрат на 1 грн. доходів. 

 

№ Показники 2019 - 2018 2020 - 2019 

1 2 3 4 

1 Коефіцієнт співвідношення витрат 1,21  1,23  

2 Зміна прибутку за рахунок зміни витрат 114 679,2  104 262,0  

3 Коефіцієнт співвідношення доходу 1,26  1,00  

4 Зміна прибутку за рахунок зміни доходу 143 652,0  -506,3  

5 Зміна прибутку за рахунок витрат на 1 грн. доходу -11 589,7  50 924,4  

6 Загальна сума впливу на зміну прибутку 246 741,5  154 680,1  

 
Чистий прибуток за останній рік збільшився на 104768 тис. грн. 

Зміна відбулась за рахунок: 

     - росту витрат на 114679,2 тис. грн.; 

     - збільшення доходів на 143652 тис. грн.; 
     - зменшення витрат на 1 грн. доходу на 11589,7 тис. грн.; 
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У порівнянні із показником за 2018 рік чистий прибуток збільшився на 61876 тис. грн. 

     - росту витрат на 104262 тис. грн.; 

     - зменшення доходів на 506,3 тис. грн.; 

     - росту витрат на 1 грн. доходу на 50924,4 тис. грн.; 
 

 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

 

П’ятифакторна модель рентабельності виробничих фондів: 

 ROE = NI / CE = NI / EBT х EBT / EBIT х EBIT / NS х NS / TA х TA / CE, де 

 ROE (Return on Equity) – коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу; 

 NI (Net Income) – чистий прибуток; 

 CE (Common Equity) – акціонерний капітал підприємства; 

 EBT (Earings before Taxes) – прибуток до сплати податків; 

 EBIT (Earings before Interest and Taxes) – прибуток до сплати відсотків і податків; 

 NS (Net Sales) – чистий (без обліку ПДВ, податків з обігу й податків із продажів) обсяг 

реалізації; 

 TA (Total Assets) – сумарні активи підприємства. 

 

№ Показник Позначення 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Чистий прибуток NI 5 490,0  18 510,0  -44 012,0  

2 Акціонерний капітал підприємства CE 93 934,0  93 934,0  93 934,0  

3 Прибуток до сплати податків EBT 5 490,0  18 510,0  -44 012,0  

4 Прибуток до сплати відсотків і податків EBIT 12 383,0  25 750,0  -38 577,0  

5 Чистий обсяг реалізації NS 204 031,0  225 753,0  234 969,0  

6 Сумарні активи підприємства. TA 308 807,2  260 631,0  222 286,5  

 ROE = TB х IB х OM х AT х LR, де 

 ROE (Return on Equity) – коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу; 

 TB (Tax Burden) – податковий тягар; 

 IB (Interest Burden) – тягар відсотків; 

 OM (Operating Margin) – операційна рентабельність; 

 AT (Asset Turnover) – оборотність активів; 

 LR (Leverage Ratio) – коефіцієнт фінансового важеля. 

№ Показники Формула 

На кінець року 
Абсолютне 

відхилення, ± 

2018 2019 2020 
2019 - 

2018 

2020 - 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Податковий тягар NI / EBT 1,00  1,00  1,00  0,00  0,00  

2 Тягар відсотків EBT / EBIT 0,44  0,72  1,14  0,42  0,70  

3 Операційна рентабельність EBIT / NS 0,06  0,11  -0,16  -0,28  -0,22  

4 Оборотність активів NS / TA 0,66  0,87  1,06  0,19  0,40  

5 
Коефіцієнт фінансового важеля або 

мультиплікатор капіталу 
TA / CE 3,29  2,77  2,37  -0,41  -0,92  

6 
Коефіцієнт прибутковості 

акціонерного капіталу 
ROE 0,06  0,20  -0,47  -0,67  -0,53  

  Вплив зміни факторів на зміну коефіцієнта прибутковості акціонерного капіталу: 
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          за рахунок зміни податкового тягара ROE змінився на 0 [(1 x 0,72 x 0,11 x 0,87 x 2,77) - (1 x 

0,72 x 0,11 x 0,87 x 2,77)] 

  
          за рахунок зміни тягара відсотків ROE змінився на 0,12 [(1 x 1,14 x 0,11 x 0,87 x 2,77) - (1 x 

0,72 x 0,11 x 0,87 x 2,77)] 

  
          за рахунок зміни операційної рентабельності ROE змінився на -0,76 [(1 x 1,14 x -0,16 x 0,87 x 

2,77) - (1 x 1,14 x 0,11 x 0,87 x 2,77)] 

  
          за рахунок зміни оборотності активів ROE змінився на -0,1 [(1 x 1,14 x -0,16 x 1,06 x 2,77) - (1 

x 1,14 x -0,16 x 0,87 x 2,77)] 

  
          за рахунок зміни мультиплікатора капіталу ROE змінився на 0,08 [(1 x 1,14 x -0,16 x 1,06 x 

2,37) - (1 x 1,14 x -0,16 x 1,06 x 2,77)] 

  Загальний вплив: -0,66 [0 + 0,12 + -0,76 + -0,1 + 0,08] 

 

Вплив факторів на рівень рентабельності (факторна модель DuPont): 

ROA = П / А = В / А х П / В = Коб х Ros, де 

 П – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 

 В – виторг від реалізації без ПДВ; 

 А – сукупні активи; 

 Коб – коефіцієнт оборотності сукупних активів; 

 Ros – рентабельність продажів 

 

№ Показник Позначення 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 
Прибуток від звичайної діяльності до 
оподаткування 

П 5 490,0  18 510,0  -44 012,0  

2 Виторг від реалізації продукції В 204 031,0  225 753,0  234 969,0  

3 Сукупні активи С 308 807,2  260 631,0  222 286,5  

4 
Коефіцієнт оборотності сукупних 
активів 

Коб 0,66  0,87  1,06  

5 Рентабельність продажів Ros 0,02  0,07  -0,20  

6 ROA 0,01  0,06  -0,21  
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РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД 

 

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ 

Таблиця 1 

Розрахунок коефіцієнту покриття за 2018-2020 рр. 

Показники 
Нормативне 

значення 

На кінець року 
Абсолютне відхилення, 

± 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

1 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт 

покриття 

(поточної, 

загальної 

ліквідності) 

>2,0 2,2  1,3  1,2  -0,8  -0,1  

Оборотні 

активи 
х 243 572,0  186 268,0  143 626,0  -57 304,0  -42 642,0  

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

х 111 560,0  139 170,0  118 538,0  27 610,0  -20 632,0  

 
На кінець 2020 р. на 1 тис. грн. поточних зобов'язань і забезпечень припадає 1,2 тис. грн. поточних активів, 

що свідчить про задовільний стан ліквідності активів Підприємства, тобто про можливість своєчасно 

погасити поточні зобов'яання.  

За останній рік коефіцієнт зменшився на -0,1, що є негативним фактором. 

 
Таблиця 2 

Розрахунок коефіцієнту швидкої ліквідності за 2018-2020 рр. 

Показники 
Нормативне 

значення 

На кінець року 
Абсолютне відхилення, 

± 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

1 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт 

швидкої 

(термінової) 

ліквідності 

>0,7 1,3  0,7  0,8  -0,6  0,1  

Оборотні активи х 243 572,0  186 268,0  143 626,0  -57 304,0  -42 642,0  

Запаси х 94 071,0  89 933,0  45 162,0  -4 138,0  -44 771,0  

Поточні 
зобов'язання і 

забезпечення 

х 111 560,0  139 170,0  118 538,0  27 610,0  -20 632,0  

На кінець 2020 р. на 1 тис. грн. поточних зобов'язань і забезпечень припадає 0,8 тис. грн. 

ліквідних активів, що свідчить про спрятливий стан ліквідності активів Підприємства, 

тобто можливість погасити 70% поточних зобов'язань за рахунок ліквідних активів. 

За 2020 р. коефіцієнт збільшився на 0,1, що є позитивним фактором. 
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Таблиця 3 

Розрахунок коефіцієнту абсолютної ліквідності за 2018-2020 рр. 

Показники 
Нормативне 

значення 

На кінець року 
Абсолютне відхилення, 

± 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

1 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

>0,2 0,00216  0,00351  0,03695  0,00135  0,03344  

Гроші та їх 
еквіваленти  

х 241,0  489,0  4 380,0  248,00  3 891,00  

Поточні 

зобов'язання і 

забезпечення 

х 111 560,0  139 170,0  118 538,0  27 610,00  -20 632,00  

 

На кінець 2020 р. на 1 тис. грн. поточних зобов'язань і забезпечень припадає 0 тис. грн. грошей та 

їх еквівалентів, що свідчить про наявність неліквідного балансу Підприємства, тобто 

неможливість терміново погасити більш ніж 20% поточних зобов'язань. 
За 2020 р. коефіцієнт збільшився на 0, що є позитивним фактором. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

Таблиця 1 

Аналіз фінансової стійкості за 2018-2020 рр. 

Показники 
На кінець року Абсолютне відхилення, ± 

2018 2019 2020 2019 - 2018 2020 - 2019 

1 4 5 6 7 8 

Необоротні активи 42 710,0  48 705,0  65 967,0  5 995,0  17 262,0  

Поточні зобов’язання і забезпечення 111 560,0  139 170,0  118 538,0  27 610,0  -20 632,0  

Власний капітал 21 790,0  -20 268,0  -64 297,0  -42 058,0  -44 029,0  

Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
0,0  116 078,0  155 352,0  116 078,0  39 274,0  

Баланс 133 350,0  234 980,0  209 593,0  101 630,0  -25 387,0  

Фінансовий результат до 

оподаткування 
5 490,0  18 510,0  -44 012,0  13 020,0  -62 522,0  

Коефіцієнт фінансового левериджу 5,1  -12,6  -4,3  -17,7 8,3 

На кінець 2020 р. на кожну 1 тис. грн. власних коштів припадає -4,3  тис. грн. позикових 

коштів. Співвідношення позикових і власних коштів свідчить про низький рівень 

залежності Підприємства від інвесторів і кредиторів. 

оефіцієнт автономії 0,163 -0,086 -0,307 -0,250 -0,221 

На кінець 2020 р. частка коштів, вкладених в загальну вартість майна, становила -0,3, що 

свідчить про його фінансову залежність від зовнішніх джерел фінансування діяльності. 
Коефіцієнт маневреності власних 

коштів 
-0,960  3,403  2,026  4,363  -1,377  

За даними коефіцієнту, на кінець 2020 р. частка власних коштів, вкладених в оборотні 

активи Підприємства, становить 2, що дозволяє забезпечувати достатню гнучкість у 

використанні власного капіталу та свідчить про здатність підтримувати рівень власного 

оборотного капіталу та поповнювати оборотні кошти, в разі потреби, за рахунок власних 

джерел. 
Коефіцієнт ефективності 

використання власних коштів 
0,252  -0,913  0,685  -1,165  1,598  

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів показує, що на кінець 2020 р. на 1 

тис. грн. власних коштів Підприємства припадає 0,7 тис. грн. прибутку, що свідчить про 

високу ефективність їх використання. 

Коефіцієнт використання 

фінансових ресурсів 
0,041  0,079  -0,210  0,038  -0,289  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

Таблиця 1 

Аналіз фінансового стану за 2018-2020 рр. 

 

Показники 
На кінець року Абсолютне відхилення, ± 

2018 2019 2020 2019 - 2018 2020 - 2019 

1 2 3 4 5 6 

Індекс постійного активу 2,0  -2,4  -1,0  -4,4  1,4  

На кінець 2020 р. доля необоротних активів в джерелах власних коштів становила -1. За останній рік 

показник зменшився на 4,4. 

Зростання індексу постійного активу свідчить про збільшення здібності власного капіталу покривати 

необоротние активи. 

Коефіцієнт модернізації 0,366  0,406  -0,310  0,040  -0,715  

Відношення суми нарахованої амортизації до первісної вартості основного капіталу Підприємства на кінець 

2020 р. становить -0,3, що свідчить про низьку інтенсивність вивільнення коштів, вкладених в основні 

засоби. 

Коефіцієнт майна 

виробничого призначення 
0,478  0,590  0,530  0,112  -0,060  

На кінець 2020 р. значення коефіціенту становило 0,5, що вказує на високу  частку виробничого потенціалу 

в активах Підприємства. 

Власний оборотний капітал -20 920,0  -68 973,0  -130 264,0  -48 053,0  -61 291,0  

На кінець 2020 р. частина власних ресурсів Підприємства, авансованих в обігові активи для забезпечення 

безперервного виробничого процесу становила -130264 тис. грн., що є недостатнім для забезпечення 

господарської діяльності. 

 

Показники 
На кінець року Абсолютне відхилення, ± 

2018 2019 2020 2019 - 2018 2020 - 2019 

1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт оборотності активів 0,661  0,866  1,057  0,205  0,191  

Тривалість обороту активів, днів 552,4  421,4  345,3  -131,0  -76,1  

Коефіцієнт оборотності запасів 2,179  2,454  3,479  0,275  1,025  

Тривалість обороту запасів, днів 167,5  148,7  104,9  -18,7  -43,8  

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
1,998  2,486  2,505  0,487  0,019  

Період погашення дебіторської 

заборгованості, днів 
182,7  146,9  145,7  -35,8  -1,1  

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 
1,4  1,8  1,8  0,4  0,0  

Період погашення кредиторської 

заборгованості, днів 
269,2  202,7  200,2  -66,5  -2,5  

 

В 2020 р. коефіціент оборотності активів склав 1,1 Тривалість обороту активів у 2020 

р. становить 345,3 дн. За останній рік тривалість обороту активів зменшилась на 76,1 

дн., що свідчить про покращення фінансового стану підприємства (кошти вкладені в 
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активи приймають грошову форму на 76,1 дн. швидше ніж у 2019 р.). 

      

Коефіціент оборотності запасів у 2020 р. склав 3,5 Тривалість обороту запасів у 2020 р. 

становить 104,9 дн. За останній рік тривалість обороту запасів зменшилась на 43,82 

дн., що за умови звичайної діяльності підприємства, є позитивним явищем (відсутні 

неліквідні запаси, які потребують додаткового фінансування). 

      

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості у 2020 р. склав 2,5 Період 

погашення дебіторської заборгованості в 2020 р. становить 145,7 дн. За останній рік 

термін погашення заборгованості зменшився на 1,1 дн. 

      

Період погашення дебіторської заборгованості менший періоду погашення 

кредиторської в 2020 р., що свідчить про здатність підприємства вивільняти кошти та 

за їх рахунок погашати кредиторську заборгованість. Період погашення кредиторської 

заборгованості 200,2 дн., що на -2,5 дн. менше показника 2019 р. 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА (ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ) 

Z = 6,56хК1 + 3,26хК2 + 6,72хК3 + 1,05хК4 , де 

К1 – доля чистого оборотного капіталу в активах; 

К2 – відношення резервів нерозподіленого прибутку до залученого капіталу; 

КЗ – відношення оборотних активів до поточних зобов’язань; 

К4 – коефіцієнт співвідношення власного й позикового капіталу. 

 

Нормативне значення Зміст 

Z<1,1 Висока ймовірність банкрутства протягом наступних двох років 

1,1<Z<2,6 Середня ймовірність банкрутства протягом наступних двох років 

Z>2,6 Низька ймовірність банкрутства протягом наступних двох років 

 

Показники 
Код 

рядка 
2018 2019 2020 

Всього оборотних активів 1195 243572 186268 143626 

Власний капітал 1495 21790 -20268 -64297 

Валюта балансу 1300 286282 234980 209593 

Чистий прибуток 2350 5490 18510 0 

Прибуток до оподаткування 2290 5490 18510 0 

Довгострокові зобов'язання   0 116078 155352 

Поточні зобов'язання   111560 139158 118538 

Відношення власного оборотного капіталу до 

сукупних активів  
К1 0,851 0,793 0,685 

Відношення чистого прибутку до сукупних 

активів 
К2 0,019 0,079 0,000 

Відношення фінансового результату від 

звичайної діяльності до оподаткування до 

сукупних активів 

К3 0,019 0,079 0,000 
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Відношення між власним і залученим капіталом  К4 0,195 -0,079 -0,235 

Ступінь можливості банкрутства Z 5,978 5,903 4,249 

 

Результати аналізу: 

Відповідно до проведених розрахунків ймовірність банкрутства є низькою. 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА (ВИРОБНИЧА МОДЕЛЬ) 

 

Z = 1,2хК1 + 1,4хК2 + 3,3хК3 + 0,6хК4 + 0,999хК5, де 

 К1 – доля чистого оборотного капіталу в активах 

 К2 – відношення резервів нерозподіленого прибутку до залученого капіталу 

 КЗ – відношення оборотних активів до поточних зобов"язань 

 К4 – коефіцієнт співвідношення власного й позикового капіталу; 

 К5 – оборотність активів у числі оборотів (відношення чистого виторгу від реалізації до 

суми всіх активів господарюючого суб'єкта). 

 

Нормативне значення Зміст 

Z<1,81 Висока ймовірність банкрутства протягом наступних двох років 

1,81<Z<2,99 Середня ймовірність банкрутства протягом наступних двох років 

Z>2,99 Низька ймовірність банкрутства протягом наступних двох років 

 

Показники Код рядка 2018 2019 2020 

Всього оборотних активів 1195 243572 186268 143626 

Валюта балансу 1300 286282 234980 209593 

Власний капітал 1495 21790 -20268 -64297 

Довгострокові зобов'язання  0 116078 155 352 

Поточні зобов'язання  111560 139158 118538 

Чистий дохід від реалізації товарів 2000 204 031 225 753 234 969 

Фінансовий результат до 

оподаткування 
2290 5 490 18 510 0 

Чистий прибуток 2350 5 490 18 510 0 

Відношення власного оборотного 

капіталу до сукупних активів 
К1 0,851 0,793 0,685 

Відношення чистого прибутку до 

сукупних активів 
К2 0,019 0,079 0,000 

Відношення фінансового результату 
від звичайної діяльності до 

оподаткування до сукупних активів 

К3 0,019 0,079 0,000 

Відношення між власним і залученим 

капіталом 
К4 0,195 -0,079 -0,235 
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Відношення чистого доходу 

(виручки) від реалізації продукції до 

сукупних активів 

К5 0,713 0,961 1,121 

Ступінь можливості банкрутства Z 1,94 2,23 1,82 

 

Результати аналізу: 

Відповідно до проведених розрахунків ймовірність банкрутства є високою. 
 

 

 

БІЗНЕС-ПРОГРАМА ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ТОВАРИСТВА 

 
Внаслідок пандемії COVID-19 та пов’язаного з цим погіршення економічного середовища, 

зменшення доходів та грошових потоків можуть виникнути питання щодо здатності суб’єкта 
господарювання виконувати свої поточні або нові зобов’язання та дотримуватися боргових угод. 

Спад може призвести до значного збільшення як обсягу, так і серйозності подій та умов, що 

можуть у деяких випадках викликати сумніви у здатності суб’єкта господарювання продовжувати 
безперервну діяльність. Однак це не обов’язково означає, що автоматично існує суттєва 

невизначеність — підвищений ризик значних сумнівів у спроможності суб’єкта продовжувати 

безперервну діяльність буде скоріше залежати від характеру та обставин підприємства, в тому 
числі галузі, в якій він працює. 

У зв’язку з погіршенням економічної ситуації в Україні та світі ТОВ «СО’ОК» освоїть два 

нові взаємопов’язані сегменти бізнесу, які є актуальними під час пандемії і які принесуть 

наступні фінансові результати: 

Назва показника 
Бізнес-програма 

«Продаж хлорели» 

Бізнес-програма 

«Сублімація продукції» 

Чистий дохід від реалізації, тис. грн 200 240 474 629 

Собівартість  реалізованої продукції, 

тис. грн  
-140 168 -35 587 

Валовий прибуток, тис. грн. 60 072 439 041 

Адміністративні витрати, тис. грн. -12 734 -425 

Витрати на збут, тис. грн. -10 012 -139 

Інші операційні витрати, тис. грн. -3 820 -21 

Фінансовий  результат, тис. грн. 33 506 438 457 

Витрати з податку на прибуток 18 %, 

тис. грн -6 031 -78 922 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 27 475 359 534 

Коефіцієнт співвідношення чистого 

фінансового результату до чистого 

доходу від реалізації, % 

27 475/200 240=13,7% 359 534/474 629=75,6% 

Потреба у фінансових інвестиціях, 

тис. доларів 
226 826,3 

Окрім того, з метою запобігання банкрутства намічено ряд заходів по збільшенню 
ефективності виробництва та збільшенню прибутковості продаж соку яблучного концентрованого. 

Зокрема, в сезоні 2021 року планується збільшити обсяги придбання до сировини до 50 тис. 

тон. 
Також поставлено мету збільшити вихід готової продукції, довівши витрати яблук на 

виготовлення  яблучного концентрованого з 7 т яблук на 1 т соку до 6,5 т яблук на 1 т соку. 

Це дасть можливість отримати додатково 550 т соку, що в грошовому виразі приблизно 18-20 

млн.грн. 
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Також планується розширити ринки збуту продукції. Вихід на нові ринки і можливість напряму 

продавати концентрат дасть змогу збільшити прибутковість з 1т проданого концентрату на 100-
150 євро.  

Для цього здійснено ряд заходів, зокрема розпочато роботу по реалізації програми сертифікації 

продукції зва двома видами європейських сертифікатів, а саме: 
1) BRS - загально-європейська вимога, що передбачає, що на заводі дотримано всі санітарні 

умови, лабораторні дослідження виконуються належним чином, є змога проконтролювати якість 

товару на всіх етапах виробництва. Тут звертається досить велика увага на благоустрій 

підприємства. Даний сертифікат дасть змогу продавати сік у Європі на кінцевого споживача без 
посередників (на даний момент посередником товариства є польська фірма Sambor). Тобто обсяг 

соку, який у 2020 році Товариство продало фірмі Sambor 6748 т соку, який вона переробила і 

продавала далі у Європі, Товариство зможе продавати напряму, до прикладу, на 100 євро дорожче, 
ніж посереднику, що принесе виручку у розмірі 674800 євро (близько 23 млн грн.). Термін 

реалізації даного проекту - серпень 2021 року; 

2) SAI - Реєстрація на платформі SEDEX (Зрівноважений розвиток). Метою є отримання даного 

сертифікату на рівні Silver. Передбачає, що підприємство працює в повністю налагоджених 
умовах, що відповідають екологічним вимогам, охороні праці, рівню зарплати, створило 

відповідні умови праці для своїх працівників, включаючи санітарно-гігієнічні (відповідно 

обладнані душові, роздягальні, столова), пожежну безпеку, тобто максимальний комфорт. Тут 
стан виробничих та адміністративних приміщень відіграє одне з вирішальних значень. Цього 

сертифікату вимагають компанії таких світових брендів як Кока-Кола, Пепсі кола, Пивних 

світових брендів. Умовою співпраці з фірмою УТ Вланпак (це білоруське підприємство Кока-
Коли) було, що ми розпочнемо процес отримання даного сертифікату і маємо пройти його аудит 

не пізніше ніж за 2 роки, якщо не пройдемо - вони розірвуть співпрацю з нами. Довідково: у 2020 

році ми їм відгрузили соку на суму у гривневому еквіваленті 15, 5 млн. Зареєструвалися на даній 

платформі у червні 2020 року, маємо отримати сертифікат не пізніше, ніж через 2 роки. 
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ЗВІТ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
 

Відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (враховуючи 
зміни, що набрали чинності з 1 січня 2017 року згідно Закону України від 21.12.2016 р. №1797-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні») платник податків, який бере участь у контрольованій операції, повинен 

визначати обсяг власного оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки». 
Відповідно до пункту 1 статті 9 Модельної (типової) податкової конвенції ОЕСР відносно 

податків на доходи та капітал, принцип «витягнутої руки» (Arm’s length principle) полягає у 

наступному: якщо умови здійснення комерційних або фінансових операцій між пов’язаними 
особами, відрізняються від умов здійснення таких операцій, у разі, якщо б вони здійснювалися 

між непов’язаними особами, тоді, прибуток, який в результаті таких операцій міг би виникнути, 

але не виникнув, має бути оподаткований. 

Відомості про контрольовані операції: 

Контрагент (покупець) Societatea cu Răspundere Limitată «ORHEI-VIT». 

Контракт № 28-10/20 від 28.10.2020 р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 65 +/-1% brix 
Опис товару: Виготовлений зі свіжих яблук без сторонніх домішок мінерального чи 

рослинного походження. Запах притаманний свіжому яблуку. Вміст сухих речовин Brix 65 +/- 1%, 

кислотність 3,1% 
Кількість: 25 тон +/- 5% 

Ціна за тону: 950 євро 

Загальна вартість контракту: 23750,00 євро 

Умови поставки DAP Орхей 
Графік поставки: до листопада 2020 року 

Умови оплати по контракту: 100% від узгодженої на поставку партії Товару. Покупець 

оплачує протягом 7 робочих днів з моменту поставки товару. 
ВМД: UA209210/2020/022496 

Вид упаковки: налив 

Свідоцтво про походження товару: №MD06100F0793, 2075699. 
Рахунок-фактура (Invoice) №1 від 28.10.2020р. 

Критерії віднесення до контрольованих операцій: країна-походження контрагента входить 

переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 

підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України №1045 від 27.12.2017 року. 

Критеріями для перевірки відповідності операції принципу «витягнутої руки» обрано 

предмет договору, вид упаковки та умови поставки. 

Методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" 

визначено п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі 

змінами та доповненнями (далі - ПКУ). 

Виходячи із структури бізнесу Товариства був застосований метод порівняльної 
неконтрольованої ціни, тому що товари, що експортувалися є подібними, а умови поставки і 

валюти розрахунків були приведені до єдиного показника. 

Під час підготовки звіту використані наступні джерела інформації: 
1) Звіти з міжнародних бірж, підготовлені Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів, iulian.gale@.ihsmarkit.com 

Для потреб ТЦУ за базу порівняння обрано ціни за жовтень 2020 року, оскільки у цей період 
була здійснена контрольована операція. 

Перераховуємо ціни до єдиної валюти, євро/т 

1) Китайський концентрат яблучного соку Brix 70,  (дол. США / т) = 

=1027*28,3655/33,5578=868,10 євро/т 
2) Яблучний сік-китайський, AJC, колишній док Східного узбережжя США (дол. США / 

галон)=(7,04/5,1102*1000)*28,3655/33,5578=1164,48 євро/т 

3) Польський  яблучний сік Brix 70, EXW Польща (EUR / кг) = 1170 євро/т 
ВИБІРКА 

Значення критеріїв відбору: 

Предмет договору: Сік яблучний концентрований 70 brix 
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Вид упаковки: наливом 

Умови поставки: FCA Хотин 
Під ці критерії відібрані наступні експортні операції: 

1) Контрагент (покупець) Производственное унитарное предприятие "Вланпак" 

Контракт № 2010141 від 14.10.2020 р. 
Предмет договору Сік яблучний концентрований 70+/-0,5 Брікс освітлений 

Умови поставки FCA Хотин 

Вид упаковки: бочки 

2) Контрагент (покупець) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт Контракт № SZ13/2020 від 20.03.2020 р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 65 +/- 1,9% brix 
Умови поставки FCA Хотин, згідно Incoterms-2010. 

3) Контрагент (покупець) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт Контракт № S31/08/2020 від 31.08.2020 і Додаткова угода №1 від 24.09.2020р. 
Предмет договору Сік яблучний концентрований 70 +/- 2% brix 

Умови поставки FCA Хотин, згідно Incoterms-2010. 

4) Контрагент (покупець) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт Контракт № S09/09/2020 від 09.09.2020 р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 70 +/- 2% brix 
Умови поставки FCA Хотин, згідно Incoterms-2010. 

Також використані дані зі Звіту з міжнародних бірж, підготовлені Джуліан Гейл, заступником 

керівника з перероблених товарів,  iulian.gale@.ihsmarkit.com 

Для забезпечення порівнюваності даних операцій з контрольованою були вжиті наступні 
заходи: 

1) розраховано коефіцієнт співвідношення 65 та 70 Брікс, який склав 1,08; 

2) з ціни поставки фірми «ORHEI-VIT» виключена вартість транспортно-заготівельних витрат у 
розмірі 1884,70 євро; 

3) з ціни поставки фірми «Вланпак» виключена вартість витрат на упакувальний матеріал, які 

склали 2033,26 євро. 

Зведені розрахунки наведені у таблиці 2. 
Таблиця 2 

Розрахунки щодо забезпеченості порівнюваності показників 

Контрагент Товар 
К-сть у 

ВМД, т 

Ціна в 

євро 

Коефіцієнт 

співвідношен

ня брікс 

Сума ТЗВ, 

євро 

Сума 

витрат 

на 

упакуван

ня, євро 

Ціна без ТЗР 

та інших 

витрат 

Ціна 

приведена до 

1 показника, 

євро 

Societatea cu 

Răspundere 

Limitată «ORHEI-

VIT» 

                

Контракт № 28-

10/20 від 28.10.2020 

р. 

Сік яблучний 

концентрований 

65 +/- 1% brix 

25,00 950,00 =70/65=1,077 -1 884,17 0,00 

=950-

1884,17/25= 

=874,63 

=874,63*1,077

==941,91 

Производственное 

унитарное 

предприятие 

"Вланпак" 

                

Контракт № 

2010141 від 

14.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 

70+/-0,5 Брікс 

освітлений 

40,00 1 100,00 1,00 0,00 -2 033,26 

=1100-

2033,26/40= 

=1 049,17 

1 049,17 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTW

A OWOCÓW 

"SAMBOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIAL

NOŚCIĄ 

                

mailto:julian.gale@ihsmarkit.com
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Контракт № 

SZ13/2020 від 

20.03.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 

65 +/- 1,9% brix 

75,34 850,00 =70/65=1,077 0,00 0,00 0,00 
=850*1,077= 

=915,38 

Контракт № 

S31/08/2020 від 

31.08.2020 і 

Додаткова угода 

№1 від 24.09.2020р. 

Сік яблучний 

концентрований 

70 +/- 2% brix 

865,41 1 050,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 

Контракт № 

S09/09/2020 від 

09.09.2020 р.  

Сік яблучний 

концентрований 

70 +/- 2% brix 

1 096,82 1 000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ 

Розрахунок рентабельності відібраних операцій наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Аналіз рентабельності відібраних експортних операцій 

Контрагент Товар 

Ціна 

приведен

а до 1 

показник

а, євро 

Продажна 

вартість, 

валюта 

Продажна 

вартість, грн 

Собівартість, 

грн 

Прибуток/Збито

к, грн 

Рентабельність 

операції, % 

Societatea cu 

Răspundere Limitată 

«ORHEI-VIT» 

              

Контракт № 28-

10/20 від 28.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентровани

й 65 +/- 1% 

brix 

941,91 23 547,81 784 455,35 701 495,11 82 960,24 10,58 

Производственное 

унитарное 

предприятие 

"Вланпак" 

              

Контракт № 2010141 

від 14.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентровани

й 70+/-0,5 

Брікс 

освітлений 

1 049,17 41 966,74 1 411 383,26 1 288 638,32 122 744,94 8,70 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCÓW 

"SAMBOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALN

OŚCIĄ 

              

Контракт № 

SZ13/2020 від 

20.03.2020 р. 

Сік яблучний 

концентровани

й 65 +/- 1,9% 

brix 

915,38 68 965,08 2 100 540,31 2 068 019,15 32 521,16 1,55 

Контракт № 

S31/08/2020 від 

31.08.2020 і 

Додаткова угода №1 

від 24.09.2020р. 

Сік яблучний 

концентровани

й 70 +/- 2% 

brix 

1 050,00 908 680,50 30 213 896,82 26 964 032,45 3 249 864,37 10,76 

Контракт № 

S09/09/2020 від 

09.09.2020 р.  

Сік яблучний 

концентровани

й 70 +/- 2% 

brix 

1 000,00 1 096 820,00 36 821 676,28 33 118 968,62 3 702 707,66 10,06 

 

Для визначення ринкового діапазону цін побудуємо вибірку у вигляді таблиці 4: 

Таблиця 4 

Вибірка для визначення ринкового діапазону цін 

№ Контрагент Джерело інформації Товар 
Ціна приведена до 1 

показника, євро 

1 
Китайський концентрат яблучного 

соку Brix 70,  (дол. США / т) 

Звіт з міжнародних бірж, підготовлені 

Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів 

Концентрат яблучного 

соку Brix 70 
868,10 

2 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт № SZ13/2020 від 20.03.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 65 +/- 

1,9% brix 

915,38 

3 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт № S09/09/2020 від 09.09.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 70 +/- 2% 

brix 

1000,00 
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4 
Производственное унитарное 

предприятие "Вланпак" 
Контракт № 2010141 від 14.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 70+/-0,5 

Брікс освітлений 

1049,17 

5 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт № S31/08/2020 від 31.08.2020 і 

Додаткова угода №1 від 24.09.2020р. 

Сік яблучний 

концентрований 70 +/- 2% 

brix 

1050,00 

6 

Яблучний сік-китайський, AJC, 

колишній док Східного узбережжя 

США (дол. США / галон) 

Звіт з міжнародних бірж, підготовлені 

Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів 

Концентрат яблучного 

соку Brix 70 
1164,48 

7 
Польський  яблучний сік Brix 70, 

EXW Польща (EUR / кг) 

Звіт з міжнародних бірж, підготовлені 

Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів 

Яблучний сік Brix 70 1170,00 

 

Ціна контрольованої операції складає 941,91 євро. 
Для визначення ринкового діапазону цін обрані співставні угоди, вчинені платником 

податків з особами, які не є взаємозалежними. Предметом зазначених угод є ті ж товари, що і в 

аналізованій угоді. 

Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону цін: 
- число значень для розрахунків – 7; 

- частка від множення 7 на 0,25 – 1,75 (не ціле числом); 

- ціле число - 1 
В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий 

номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 1+1=2 (2 номер 

вибірки). 
Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону цін становить 915,38 євро. 

Розрахунок максимального значення ринкового діапазону цін: 

- добуток числа 0,75 на 7 = 5,25 (не є цілим числом); 

- ціле число - 5 
В такому разі максимальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий 

номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 5+1=6 (6 номер 

вибірки) 
Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону цін становить 1164,48 євро. 

Ринковий діапазон цін: 915,38 – 1164,48 євро. 

Оскільки ціна операції (941,91 євро) потрапляє в діапазон ринкових цін, що відповідає 

принципам «витягнутої руки», тобто проводити перерахунок податку на прибуток по такій 
операції не потрібно. 

 

Ризики Товариства: 
1) Комерційний ризик - пов’язаний з можливими ускладненнями при здійсненні 

фінансово-господарських комерційних операцій. До нього можна віднести потенційні втрати 

Товариства від несумлінності контрагентів, неплатоспроможності постачальників і клієнтів; 
2) Ризик зміни законодавства. Нові законодавчі акти, а також численні зміни до них 

створюють ризики для довгострокової перспективи діяльності Товариства. Такі ризики можуть 

призвести до виникнення додаткових витрат. Зміни податкового законодавства традиційний 
фактор збільшення витрат Товариства. 

3) Ризик неплатоспроможності пов’язаний з неможливістю швидкого здійснення 

розрахунків. У процесі діяльності будь-якого підприємства можливі випадки тимчасової 
відсутності високоліквідних активів (наприклад, грошових коштів) у необхідній кількості. 

Щонайменше, це може призвести до втрати часу, щонайбільше – спричинити додаткові витрати 

(наприклад, через тимчасову відсутність грошових коштів може бути втрачено контракт з 

постачальником або виникне необхідність залучення кредитних коштів). 
 

 

Директор                                                                 _____________________           (Матковський А.Б.) 
 

Головний бухгалтер                                              _____________________            (Винокурова Н.М.) 

 


