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 1.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА 

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1.Історичні дані 

Підприємство ТОВ «Мегатекс» було засновано у 1993 році як підприємство з 

виробництва свинцю та свинцевих сплавів. 

На сьогоднішній день ТОВ «Мегатекс» є одним з найкрупніших виробників 

високоякісного марочного свинцю та свинцевих сплавів на території країн СНД та 

Європи, а також одним з провідних свинцево-кислотних стартерних акумуляторних 

батарей у Європі. 

Підприємство працює за трьома основними взаємопов’язаними напрямками: 

• Виробництво свинцю та свинцевих сплавів; 

• Виробництво стартерних акумуляторних батарей; 

• Утилізація відпрацьованих акумуляторних батарей 

•Наша основна продукція: 

• Свинець марок С1, С2; 

• Свинцево – сурм’янисті сплави марок ССуА, ССуМ, ССуАSe, ССуАSn; 

• Бабіти кальцієві; 

• Бабіти на основі свинцю; 

• припої; 

Постійними споживачами продукції є найкрупніші підприємства гірно-

металургійної, хімічної, машинобудівної, харчової промисловостей, паливно-

енергетичного комплексу, морськиї та залізничний транспорт. Підприємство поставляє 

також свою продукцію на українські та європейські підприємства з виробництва 

акумуляторів. 

Виробництво стартерних акумуляторних батарей 

У 2004 році стартував інвестиційний проект з організації виробництва стартерних 

акумуляторних батарей. У 2006 році у повному об’ємі було уведено до експлуатації новий 

цех. За цей час було побудовано найновіше виробництво, що є укомплектованим 

обладнанням провідних постачальників акумуляторної галузі. Наша продукція 

представлена акумуляторними батареями усіх типорозмірів та ємностей для легкових та 

вантажних автомобілів як європейських так і азіатських виробників. 
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Утилізація відпрацьованих акумуляторних батарей 

Створення та функціонування ділянки утилізації АКБ дозволяє вперше в Україні 

вирішити питання екологічно безпечного поводження з відпрацьованими свинцево-

кислотними акумуляторами з котрих не було злито електроліт та, крім того, вирішує 

питання різкого зниження рівня впливу на навколишнє середовище металургійних 

підприємств, що здійснюють виробництво свинцю та свинцевих сплавів на основі 

металевих компонентів відпрацьованих акумуляторів. 

1993 рік – заснування ТОВ «Мегатекс». Основна сфера діяльності – виробництво 

марочного свинцю та свинцевих сплавів. По сьогоднішній день підприємство є лідером у 

виробництві високоякісного свинцю та свинцевих сплавів і поставляє свою продукцію на 

акумуляторні заводи України, а також підприємства країн СНД та Європи. 

1998 рік - хімічна лабораторія підприємства пройшла першу Атестацію у 

Міністерстві промислової політики на право проведення виміру хімічного составу 

кольорових металів та сплавів. Вперше в Україні та СНД підприємство розпочало випуск 

ексклюзивної продукції: бабітів у прутках діаметром 24 - 35 мм, ставши єдиним 

виробником даної продукції на усьому пострадянському просторі. 

1999 рік – уведені до експлуатації коротко барабанні печі, що вперше опановані в 

Україні та СНД. 

2001 рік – на підприємстві вперше розроблена, впроваджена та сертифікована 

Система менеджменту якості, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2000. 

2002 рік – підприємство "Мегатекс» реєструє свій товарний знак. Тепер уся 

продукція підприємства випускається з відміткою товарного знаку. 

2003 рік – встановлена чергова коротко барабанна піч. Випуск продукції 

збільшується на третину. Уведен до експлуатації другий газоочисний фільтр, розпочато 

розширення бабітового відділення, будівництво механічного цеху, побутового корпусу 

для трудящих підприємства.  У цьому ж році підприємство отримало висновок на право 

застосування своєї продукції на залізничному транспорті. Входе до реєстру підприємств - 

виробників продукція котрих використовується на залізничних дорогах України. 

2004 рік – запуск інвестиційного проекту з организації виробництва стартерних 

акумуляторних батарей. 

2005 – 2006 р.р.– період пуско-налаштовувальних робіт на виробництві стартерних 

акумуляторних батарей. 

2006 рік – уведення до експлуатації заводу з виробництва стартерних акумуляторних 

батарей, що являє собою найновіше виробництво, що укомплектоване обладнанням 

провідних постачальників акумуляторної галузі. (Digatron, Sovema, Wirtz, Leko, OxMaster, 

CMW, Kustan, Cimec, Catelli та інші). За короткий період часу акумулятори виробництва 

«Мегатекс» завойовали провідні позиції в країнах СНД та стали символом високої якості 

та надійності.  
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2010 рік – запуск сучасної автоматизованої лінії з утилізації акумуляторних батарей, 

що у повно мій мірі забезпечує комплексність використання усіх компонентів 

відпрацьованих акумуляторів. 

2011 – 2012 р.р. – оновлення модельного ряду та дизайну батарей. 

2014 рік - в листопаді місяці був проведений сертифікаційний аудит СМК на 

відповідність вимогам  міжнародного стандарту ISO 9001:2008 компанією  ТОВ 

"ИНТЕРСЕРТ-УКРАЇНА" - офіційний представник німецького органу з сертифікації 

систем менеджменту і персоналу TÜV Thüringen (ТЮФ Тюринген). Сертифікат  TIC15 

100 149109. 

 2015 рік -  проведений 1-й спостережливий аудит  системи  менеджменту якості 

згідно з вимогами ISO 9001:2008. Аудитори ТОВ "ИНТЕРСЕРТ-УКРАЇНА" 

рекомендували органу з сертифікації  TÜV Thüringen підтвердити дію сертифікату 

відповідності ТОВ " МЕГАТЕКС" в системі TIC. 

 2015 – 2016 р.р – оновлення модельного ряду та дизайну батарей. 

 2016 рік - проведений  2-й спостережливий аудит системи менеджменту якості 

згідно з вимогами ISO 9001:2008. 

 2017 рік – проведено ре-сертифікаційний аудит системи менеджмента якості згідно 

вимогам ISO 9001:2015 компанією ТОВ "БІЗНЕС КОНТРАКШН" - офіційний 

представник французської компанії AFNOR Certification (№ сертифікату 2017/77118.1).  

 2018 рік - з лютого 2018 на підприємстві ТОВ «Мегатекс» спільно з консультантами 

ТОВ «Центр якості» розпочато роботи з впровадження вимог автомобільного стандарту 

IATF 16949:2016 «Фундаментальні вимоги до системи менеджменту якості для 

виробництва автомобільної промисловості і організацій, які виробляють відповідні 

сервісні частини» . Ця сертифікація передбачає впровадження в систему менеджменту 

якості підприємства стандартів міжнародного рівня, що підвищують продуктивність і 

конкурентоспроможність підприємства, а також націлення на безперервне вдосконалення 

2020 - Компанія «Мегатекс» пройшла перевірку на відповідність міжнародному 

стандарту якості IATF 16949:2016. Міжнародний сертифікат IATF 16949:2016 «Стандарт 

системи якості в автомобільній промисловості» був підготовлений Міжнародною робочою 

автомобільною групою IATF і Японською асоціацією автомобілебудівників JAMA за 

підтримки технічного комітету TC 176 ISO. Дана система направлена на постійне 

поліпшення; запобігання дефектів; знижень варіацій і втрат в ланцюзі постачань. 

На сьогоднішній день споживачами акумуляторних батарей виробництва ТОВ 

«Мегатекс» є автомобілісти України, Білорусії, Грузії, Казахстану, Азербайджану, 

Киргизії, Вірменії, Молдови, Литви, Польщі, Греції, Болгарії, Icпанії, Саудовскої Аравії та 

інших країн світу. Підприємство активно приймає участь у міжнародних виставах, 

поширюючи ринки збуту та підвищуючи упізнавання продукції. 
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1.2. Загальна інформація про підприємство 

Детальна інформація про юридичну особу 

Назва атрибута Значення 

Найменування 

юридичної особи, у тому 

числі скорочене (за 

наявності) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕГАТЕКС" (ТОВ "МЕГАТЕКС") 

Організаційно-правова 

форма 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Назва юридичної особи "МЕГАТЕКС" 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
20338741 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

Україна, 85110, Донецька обл., місто Костянтинівка, ВУЛИЦЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 1А 

Розмір статутного 

(складеного) капіталу 

(пайового фонду) 

Розмір : 80 964 567.63грн. 

Перелік засновників 

(учасників) юридичної 

особи, у тому числі частки 

кожного із засновників 

(учасників); прізвище, ім'я, 

по батькові за наявності), 

країна громадянства, місце 

проживання, якщо 

засновник – фізична особа; 

найменування, країна 

резидентства, 

місцезнаходження та 

ідентифікаційний код, 

якщо засновник – 

юридична особа 

ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Країна громадянства: 

Україна, Місцезнаходження: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

ГЕНЕРАЛА ШАПОВАЛА, будинок 2, квартира 175, Розмір внеску 

до статутного фонду (грн.): 8 859 586,78 СПОЛУЧЕНЕ 

КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 

ФІРМА GARBONI LIMITED, АДРЕСА ЗАСНОВНИКА М. 

ЛОНДОН, 1КІНГС АВЕНЮ, ВІНЧМОР ХІЛЛ, N21 3NA, 

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО., Розмір внеску до статутного фонду 

(грн.): 72 104 980,85 

Інформація про 

кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) 

юридичної особи, у тому 

числі кінцевого 

бенефіціарного власника 

(контролера) її засновника, 

ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Україна., Україна, 03035, 

місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 175. Тип 

бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток 

частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права 

голосу в юридичній особі: 10,94 
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Назва атрибута Значення 

якщо засновник - 

юридична особа: прізвище, 

ім’я, по батькові (за 

наявності), країна 

громадянства, місце 

проживання, а також 

повне найменування та 

ідентифікаційний код (для 

резидента) засновника 

юридичної особи, в якому 

ця особа є кінцевим 

бенефіціарним власником 

(контролером), або 

інформація про відсутність 

кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) 

юридичної особи, у тому 

числі кінцевого 

бенефіціарного власника 

(контролера) її засновника 

Види діяльності 

27.20 Виробництво батарей і акумуляторів (основний); 20.16 

Виробництво пластмас у первинних формах; 24.43 Виробництво 

свинцю, цинку й олова; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів; 46.21 Оптова торгівля зерном, 

необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.33 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями 

та жирами; 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та 

товарів. н. в. і. у.; 46.72 Оптова торгівля металами та металевими 

рудами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 52.24 Транспортне 

оброблення вантажів; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію 

власного чи орендованого нерухомого майна; 69.20 Діяльність у 

сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 

оподаткування; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних 

засобів; 38.32 Відновлення відсортованих відходів; 41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель  

Відомості про керівника 

юридичної особи, про 

інших осіб, які можуть 

вчиняти дії від імені 

юридичної особи, у тому 

числі підписувати 

договори, подавати 

документи для державної 

реєстрації тощо: прізвище, 

ШАПРАН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник ШАПРАН 

ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - представник  
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Назва атрибута Значення 

ім’я, по батькові (за 

наявності), дані про 

наявність обмежень щодо 

представництва юридичної 

особи 

Назва установчого 

документа 
Статут 

Дата державної 

реєстрації, дата та номер 

запису в Єдиному 

державному реєстрі про 

проведення державної 

реєстрації юридичної 

особи, яка утворена в 

результаті перетворення 

Дата державної реєстрації: 29.12.2005 Дата запису: 29.12.2005 

Номер запису: 12691230000000466 

Дані про юридичних 

осіб, правонаступником 

яких є зареєстрована 

юридична особа: повне 

найменування, 

ідентифікаційний код 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАТЕКС ", Код 

ЄДРПОУ:20338741  

Місцезнаходження 

реєстраційної справи 
Костянтинівська районна державна адміністрація 

Інформація для 

здійснення зв'язку 
Телефон 1: +38(062)-722-33-65 
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1.3. Організаційна структура підприємства 

Статтею 64 ГКУ визначено, що підприємство може складатися з виробничих 

структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, 

лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління 

(управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов'язки структурних 

підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в 

порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. 

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру (рис. 1), встановлює 

чисельність працівників і штатний розпис. 

 

 

 Рис. 1 Організаційна структура ТОВ «Мегатекс» 

1.4. Місія підприємства 

Безперервне поліпшення діяльності, підвищення конкурентоспроможності 

продукції, прагнення зміцнити провідну позицію в машинобудівній галузі та роль 

відповідального виробника і постачальника АКБ, а також розширити свою присутність на 

світовому ринку. 

Виняткова якість є вираженням нашої цілі запропонувати споживачеві абсолютно 

надійні акумуляторні батареї. В усіх аспектах нашої діяльності, від розроблення та 

виробництва, до поставки клієнтам продукції та підтримки клієнтів, основна увага 

повинна бути спрямована на потреби та очікування клієнтів. 

Ми використовуємо досвід кращих спеціалістів металургійної та акумуляторної 

галузей (Європа, Азія, США) для створення продукції вищої якості, для вимогливих 

клієнтів в окремих сегментах ринку. 

Ми створюємо АКБ для тих, хто цінує надійність та любить свій автомобіль. 
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1.5. Опис ринку, на якому провадить діяльність ТОВ «Мегатекс» 

 

Даний розділ містить аналітичну інформацію, що описує ситуацію та кон’юнктурні 

особливості українського ринку свинцевих акумуляторних батарей (АКБ), що 

відповідають коду УКТ ЗЕД – 8507 10 20 90). 

Одиниці виміру, які застосовуються Державною службою статистики України та 

Державною фіскальною службою України, інформаційні матеріали яких 

використовуються в даному описі (кілограми, тони, одиниці) не можуть по своїй суті 

коректно відобразити індикатори ринку, але можуть бути використані для аналізу 

загальних тенденцій ринку. 

Попит та пропозиція на ринку 

Загальні поняття. Свинцеві акумулятори використовуються як накопичувачі енергії в 

системах безперебійного живлення, вітрогенераторів, сонячних батарей. Також 

застосовуються для запуску троллінгових або стартових човнових електромоторів, 

автомобільних стартерів і бензинових човнових двигунів. На відміну від інших типів 

акумуляторних батарей, свинцева батарея, зазвичай використовується, коли потрібна 

велика ємність, вимоги до ваги не критичні і вартість батареї повинна зберегтися низькою. 

Переваги свинцевих акумуляторів: відносно невисока вартість; повна відсутність 

«ефекту пам'яті»; низький саморозряд; в сучасних свинцевих акумуляторах, в залежності 

від середньої глибини розрядки, кількість циклів може досягати 800-1000. Недоліки 

свинцевих акумуляторів: мають найнижчу питому ємність, в порівнянні з іншими типами 

пристроїв; екологічно-проблемна продукція, що потребує спеціальної утилізації. 

Зростаючий попит на свинцеві акумулятори обумовив стрімкий розвиток 

виробництва цієї продукції в Україні. За дуже короткий період були створені 

спеціалізовані підприємства по виробництву свинцевих акумуляторів та батарей, які 

частково почали задовольняти потреби зростаючого внутрішнього ринку України і 

витісняти імпортну продукцію. В подальшому, після заходів по модернізації виробничих 

потужностей та сертифікації, українські акумулятори почали користуватися сталим 

попитом на зовнішніх ринках. 

Виробництво. В Україні рівень виробництва свинцевих акумуляторів оцінюється як 

такий, що активно розвивається. Це обумовлено насамперед існуючими індустріями по 

виготовленню акумуляторної продукції, а також сталим попитом на акумулятори через 

зростання автомобілів та інших транспортних засобів.  
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Рис 2. Структура імпорту в 2018-2019рр. 

Імпорт. Не зважаючи на наявність в Україні підприємств, що спеціалізуються на 

виготовленні свинцевих акумуляторів, потреби ринку в значній мірі задовольняються за 

рахунок імпортної продукції. При цьому в загальній товарній структурі імпорту 

акумуляторів всіх типів до України частка свинцевих акумуляторів зросла з 15,3% в 2018 

р. до 23,5% в 2019 р. 

 

В цілому, за підсумками 2019 р. до України було імпортовано близько 2,53 млн. 

одиниць свинцевих акумуляторів, що на 10,9% перевищило обсяги постачань за 

попередній 2018 р. При цьому імпорт свинцевих акумуляторів для запуску двигунів 

збільшився на 33,5% (до 1,17 млн. одиниць), в той час як ввезення інших свинцевих 

акумуляторів скоротилося на 3,1% (до 1,36 млн. одиниць). В грошовому розумінні обсяги 

імпорту становили 73,6 млн. USD (зростання на 29,3%). 

 

При цьому, на українському ринку представлені імпортні свинцеві акумулятори 

різних цінових категорій, але основними регіонами постачання залишаються країни Азії 

(Китай, Тайвань, Корея, Японія) – до 62,0% в імпорті, країни Європейського Союзу 

(Польща, Німеччина, Італія, Іспанія та інші)– до 27,0% та інші європейські країни (в 

основному Туреччина) – до 7,6% 

Експорт. Експортні постачання продукції є дієвим стимулом для розвитку 

української промисловості. При цьому експорт продукції на престижні ринки збуту 

(наприклад, країни Європейського Союзу) можливі за наявності високих якісних 

показників продукції, її сертифікації та виконання досить жорстких контрактних 
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зобов’язань. В той же час обсяги експорту залежать від кон’юнктури ринку країн 

призначення та рівня конкуренції на цих ринках. 

В 2019 р. відзначається загальне скорочення експорту свинцевих акумуляторів в 

порівнянні з попереднім роком – відвантаження впали на 12,7% (до 1,02 млн. одиниць 

продукції). Відповідно скоротилися і показники експорту свинцевих акумуляторів в 

грошовому розумінні – скорочення становило 17,8% (до 43,25 млн. USD). При цьому в 

поставках переважали свинцеві акумулятори для запуску двигунів. 

Видиме споживання. За підсумками 2019 р. можна стверджувати про незначне 

скорочення внутрішнього споживання свинцевих акумуляторів в Україні в порівнянні з 

попереднім роком, яке склало 2,7% (було спожито близько 3,71 млн. одиниць продукції). 

При цьому в порівнянні з 2018 р. показник споживання свинцевих акумуляторів 

збільшився на 7,5%. Такі тенденції свідчать про позитивний, хоча і помірний, розвиток 

українського ринку. 

4   

Ємність ринку. Розрахункова ємність (обсяги) українського ринку свинцевих 

акумуляторів визначається обсягами виробництва, експорту та імпорту. В 2019 р. загальна 

розрахункова ємність українського ринку становила 120,0-122,0 млн. USD (3,24-3,30 млрд. 

грн.). 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2. Результати діяльності 

 

За 2019 рік Підприємство отримало чистого прибутку 9 152 тис. грн., що на 248,52 % 

більше порівняно з 2018 роком. 

В структурі доходів Підприємства в 2019 р. найбільшу частку складає чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 84,37 %. Решта припадає на інші 

операційні доходи, зокрема, доходи від операційної оренди, позитивні курсові різниці, 

реалізації інших оборотних активів, безоплатно отриманих активів тощо (15,31 %) та інші  

(0,32 %). 

Структура доходів ТОВ “Мегатекс ” у 2019 р. наведена на рис. 3. 

 

 

Рис.3. Структура доходів ТОВ “Мегатекс ” у 2019 р. 

За 2018-2019 рр. відмічається падіння доходів Підприємства. Зокрема, чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшився порівняно з 2018 роком на 

37,73 %. При цьому динаміка інших операційних доходів була позитивною: за 2019 рік їх 

обсяг зріс на 88,46 %. Збільшення фінансових доходів майже в 76 разів у 2019 році в 

порівнянні з 2018 обумовлена дисконтуванням довгострокових зобов’язань. 

Динаміка доходів ТОВ “Мегатекс” за 2018-2019 рр. представлена на рис.3. 
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Рис.4. Динаміка доходів ТОВ  “Мегатекс” за 2018-2019 рр., млн. грн. 

В структурі витрат Підприємства у 2019 році найбільшу частку складає собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 80,61 %. 

На рис. 5. представлено структуру витрат Підприємства за видами діяльності у 

2019р. 

 

  

Рис. 5. Структура витрат ТОВ “Мегатекс ” за видами діяльності у 2019 р. 

Одночасно з доходами підприємства за 2018-2019 рр. зменшились і витрати 

Підприємства, що обумовлено падінням обсягів реалізації продукції. Зокрема, собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 році порівняно з 2018 роком 

зменшилась на 36,96 %. 
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 В 2019 році у порівнянні з 2018 роком незначно зменшилися адміністративні 

витрати на 7,7 %, витрати на збут – на 40,38 %, що обумовлено падінням обсягів продажу. 

Щодо інших операційних витрат – то в 2019 році зафіксоване їх збільшення на 26,11 %.  

На рис. 6 наведено динаміку витрат ТОВ “Мегатекс” за видами діяльності у 2018-

2019 рр. 

  

 Рис. 6. Динаміка витрат ТОВ “Мегатекс” за видами діяльності у 2018-2019 рр., млн. 

грн. 

Показником економічної ефективності господарської діяльності підприємства, який 

комплексно відображає ступінь використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів 

підприємства, є показник рентабельності. 

У табл. 1 наведені показники  рентабельності ТОВ “Мегатекс ” за 2018-2019 роки. 

Таблиця 1 

Аналіз показників рентабельності ТОВ “Мегатекс” за 2018-2019 роки 

№ n/n Назва показника 2018 2019 

1 
Рентабельність продажу, % (рядок 

2190/рядок 2000) 
0,21 2,59 

2 
Рентабельність виробництва (основної 

діяльності), % (рядок 2190/рядок 2050) 
0,22 2,75 

3 

Рентабельність чистих активів, % 

(рядок 2350 Ф2/(рядок 1495 на початок 

та на кінець періоду+ рядок 1595 на 

початок та на кінець періоду Ф1 /2) 

-0,32 0,92 

 

Показники рентабельності ТОВ “Мегатекс” свідчать, що діяльність підприємства 

стабільна, спостерігається позитивна динаміка.  
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 3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВЯЗАННЯ 

3.1. Короткий коефіцієнтний аналіз 

           Таблиця 2 

Аналіз коефіцієнти ліквідності та платоспроможності підприємства за 2019 рік. 

Показник 

На 

початок 

2019р. 

На 

кінець 

2019 

року 

Коментар 

Коефіцієнт поточної ліквідності 

(покриття) (оборотні активи, 

рядок 1195/поточні 

зобов’язання, рядок 1695) 

2,1 0,9 

Підприємство має достатню 

платоспроможність та фінансову 

стійкість на початок року, але з 

виникненням поточної 

заборгованості по рядку 1610 

вплинуло негативно на показник 

на кінець року. Оптимальне 

значення показника >1-1,5  

Коефіцієнт термінової 

ліквідності (оборотні активи, 

рядок 1195-запаси, рядок 

1100/поточні зобов’язання, 

рядок 1695) 

1,5 0,6 

Значення коефіцієнта підтверджує, 

що виникнення поточної 

заборгованості по рядку 1610 

вплинуло негативно на фінансовий 

стан підприємства . Оптимальне 

значення показника >0,7-0,9 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності (оборотні активи, 

рядок 1195/поточні 

зобов’язання, рядок 1695+ 

довгострокові зобов’язання, 

рядок 1595) 

0,8 0,9 

Підприємство не має достатньо 

обігових коштів для покриття 

боргових зобов’язань. Оптимальне 

значення показника >1 

Коефіцієнт власної 

платоспроможності (власний 

капітал, рядок 1495- необоротні 

активи, рядок 1095/ поточні 

зобов’язання, рядок 1695) 

-0,4 -0,1 

Значення коефіцієнта підкреслює  

здатність підприємства погасити 

свої зобов’язання та свідчить про 

його стійку платоспроможність. 

Оптимальне значення показника  

>0,1 

 

Аналіз фінансового стану базується на бухгалтерській звітності підприємства за 

період, що аналізується. Аналіз платоспроможності підприємства та ліквідності його 

активів показав незначне погіршення у 2019 році показників ліквідності. 

З проведеного аналізу фінансових показників випливає наступне підприємство має 

труднощі з обіговими коштами на кінець 2019 року.  
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 4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегатекс» (далі ТОВ „Мегатекс”) 

зареєстровано виконавчим комітетом Костянтинівської міської ради Донецької області 

29.12.2005 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

 серія АОО № 291809. 

Підприємство діє на підставі статуту (нова редакція) затвердженого загальними 

зборами учасників, протокол № 58 від 27.11.2015. 

Згідно з виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців (ЄДРПОУ) ТОВ „Мегатекс” основними видами діяльності підприємства за 

КВЕД є: виробництво батарей і акумуляторів, виробництво свинцю, цинку й олова. 

Свою виробничу діяльність ТОВ „Мегатекс” здійснює на підставі: 

- Ліцензія серія АВ № 548849, виданої  Мінпромполітики України на підставі 

рішення про видачу ліцензії   від 14.09.2010 № 328, на заготівлю, переробку, металургійну 

переробку металобрухту чорних металів, строк дії ліцензії  з 18.09.2010 необмежений; 

Ліцензія серія АВ № 470173, виданої  Мінпромполітики України на підставі рішення 

про видачу ліцензії 22.06.2010 № 322, на загот1влю, переробку, металурпйну переробку 

металобрухту кольорових металів, строк дії ліцензії  з 25.06.2010 необмежений; 

Ліцензія серія АД № 075650 на збирання, заготівлю окремих вид1в відходів як 

вторинної сировини (відходів полімерних). Термін дії з 07.12.2012 р. необмежений. 

Ліцензія №506 від 25.12.2015 року на операції: збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізацію:  

1. Відпрацьованих  батарей свинцевих акумуляторів, цілих або зламаних. 

2. Відходи, що містять  свинець або сполуки свинцю;  

3. Відходи розчинів кислот(електроліт із батарей акумуляторів відпрацьований) . 

Строк дії ліцензії  необмежений. 

Структура виробництва ТОВ „Мегатекс” складається із основного та допоміжного 

виробництва. 

До складу основного виробництва підприємства відноситься: дільниця комплексної 

утилізації відпрацьованих акумуляторів без гарячої обробки, виробництво свинцю та 

свинцевих сплавів, виробництво акумуляторних батарей. 

До складу допоміжного виробництва відноситься: заводська хімлабораторія, 

комплекс приготування електроліту, зварювальні роботи, виробництво теплоенергії 

(котельні, „Руфтопи”). 
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Відповідальні за облік, зберігання та розміщення відходів - наказ №104 від 

28.01.2020р 

Про призначення відповідальних за експлуатацію та обслуговування ПГУ- наказ 

№108 від 28.12.2019р. 

Відповідальність  за екологічну обстановку на підприємстві покладено на 

начальника відділу  охорони праці та екології Голоцвана І.В. 

На балансі підприємства є хімічна лабораторія, до складу якої входить санітарно-

промислова група. 

Виробничий комплекс ТОВ „Мегатекс” розміщений на одному промисловому 

майданчику в м. Костянтинівка, по вул. Промислова, 4, 4-а. 

Охорона атмосферного повітря 

 

ТОВ „Мегатекс” поставлено на державний облік об’єктів, які справляють або 

можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря в 2007 

році  за № 141622. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

здійснюються згідно Дозволу виданого Міністерством екології та природних ресурсів 

України № 1412600000-00130 від 02.09.2014 р. з терміном дії по 02.09.2021 та № 

1412600000-38 від 02.07.2014 з терміном дії по 02.07.2021 р. 

На Підприємстві ведуться журнали обліку робочого часу установок очистки газу. 

Складені  та ведуться паспорти на всі установки очистки газу. Раз у півроку проводиться 

перевірка технологічного стану та на відповідність фактичних параметрів роботи 

установок очистки газу. 

Забезпечено технічне навчання та перевірка знань з правил технічної експлуатації 

установки газу інженерно-технічного персоналу та обслуговуючого персоналу, залученого 

до експлуатації установки очистки газу.  

Згідно умов Дозволу на викиди протягом року атестованою лабораторією 

здійснюються інструментально-лабораторні вимірювання параметрів викидів 

забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах.  Щокварталу проводяться розрахунки 

фактичних обсягів викидів від стаціонарних джерел у атмосферне повітря.   

На підставі розрахунків складається податкова декларація екологічного податку за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення. За 2019 рік складено та подано у відповідний орган звіт по формі 2-ТП 

(повітря) (річна) “Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів”. 
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ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

На підприємстві розроблена балансова схема водопостачання від 2010 року. 

Розроблений та затверджений Паспорт Водного Господарства від 10.12.2018 р.  

Джерелом питного водопостачання та водовідведення ТОВ «Мегатекс» є мережі 

Костянтинівського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу». Питна вода використовується 

на господарчо - питні потреби робочих, душових приміщеннях та у лабораторії хімічного 

профілю. Технічне водопостачання здійснюється від мереж Часовоярського РВУ КП 

«Компанія «Вода Донбасу» Технічна вода використовується в технологічному процесі для 

виготовлення демінералізованї води, у виробництві сульфату натрію, для підживлення 

оборотних систем та пилоподавлювання. Облік кількості питної та технічної води 

здійснюється водовимірювальними приладами. Повірка приладів проводиться своєчасно. 

Первинний облік водоспоживання та водовідведення на підприємстві ведеться в журналах 

обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами. Підприємство 

звітує за формою держстатзвітності 2-ТП (водгосп). 

Лабораторний контроль за якістю стічних вод, що скидаються у міську 

каналізаційну мережу, здійснює лабораторія КП «Компанія «Вода Донбасу» КВУВКГ 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

Виробничий комплекс ТОВ «Мегатекс» спеціалізується на комплексній утилізації 

відпрацьованих акумуляторних батарей та інших свинецьвміщуючих відходів шляхом 

металургійної переробки в роторній плавильній печі. А також на виробництві нових 

стартерних акумуляторів. Підприємство має обладнання для утилізації відпрацьованих 

акумуляторів з електролітом. Інші свинецьвміщуючи відходи (напівфабрикати власного 

виробництва акумуляторів не придатних до використання, пил газоочисних споруд) 

перероблюються в плавильних роторних печах. Свою діяльність в сфері поводження з 

небезпечними відходами ТОВ «Мегатекс» здійснює на підставі ліцензії № 506 від 

25.12.2015 року на операції: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію: 1. 

Відпрацьованих батарей свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані; 2. Відходи, що 

містять свинець або сполуки свинцю; 3. Відходи розчинів кислот (електроліт із батарей 

акумуляторів відпрацьований). 

Підприємство внесено до єдиного реєстру об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів за № 25 від 20.01.2006 року. Розроблено і узгоджено з СЕС інструкцію 

поводження з відходами на підприємстві.   

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів № 317.24 від 

26.03.2014 року розроблена та затверджена директором департаменту екології та 

природних ресурсів Донецької ОДА та погоджена Костянтинівським районним 

Управлінням – Головним управлінням Держсанепідемслужби у області.  

Підприємством подається статистична звітність за формою №1-відходи (річна) щодо 

утворення та поводження з відходами. Первинний поточний облік кількості, типу і складу 

відходів. що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, оброблюються, 
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утилізуються та видаляються та пакувальних матеріалів і тари ведеться за типовою 

формою №1-вт.  

Щокварталу до Державної екологічної інспекції у Донецькій області здається звіт 

про стан провадження господарської діяльності у сфері поводження з відпрацьованими 

мастилами. За 2019 рік був складаний та поданий у відповідний орган звіт по формі №1- 

відходи (річна) “Утворення та поводження з відходами”. 

ТОВ «Мегатекс» укладено договір страхування цивільної відповідальності суб’єктів 

господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах 

підвищеної небезпеки включаючи аварії екологічного і санітарно-епідеміологічного 

характеру № 001460 від 05.11.2020 року з ТОВ «Українська пожежно-страхова компанія». 

Страхова сума 11 560 000 грн., страховий платіж 6127 грн.   

Охорона земельних ресурсів 

На підприємстві в наявності документи, що посвідчують право власності чи право 

користування на земельну ділянку. 
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5.        СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 

Загальна кількість працівників Підприємства станом на 31.12.2019 р становила 381 

чол. На сьогоднішній день керівництво Підприємства робить все необхідне для 

збереження кадрів, пошуків нових ринків збуту та вдосконалення якості продукції. 

 Створення конкурентоспроможного Підприємства завжди пов’язано з якісно 

сформованою і врегульованою кадровою політикою, яка  виступає ядром системи 

управління персоналом. 

Основною метою кадрової політики Підприємства є підвищення ефективності 

управління персоналом шляхом створення ефективної системи управління персоналом, 

спрямованої на отримання максимального прибутку й забезпечення 

конкурентоспроможності, що ґрунтується на економічних стимулах і соціальних гарантіях 

та сприяє гармонійному поєднанню інтересів працівників і роботодавця. 

 Як вже зазначалося вище “сезонність” роботи Підприємства зумовлює 

недозавантаженість персоналу у першому півріччі. При цьому виробництво вимагає 

високої кваліфікації працівників, яка досягається при довготривалому набутті знань та 

навичок. Тому для збереження кваліфікованих кадрів Підприємство підтримує високий 

рівень зарплати навіть при відсутності достатніх обсягів виробництва та реалізації 

продукції.   

Навчання персоналу 

Важливою умовою успішної діяльності Товариства є навчання та розвиток 

персоналу.У 2019 р. напрацьовані програми навчання, що дозволяють працівникам 

швидко набувати необхідної кваліфікації і забезпечувати виконання виробничих завдань з 

дотриманням норм і необхідного рівня якості; проведено аналіз недоліків у роботі і 

здійснені кадрові зміни серед головних спеціалістів, а згодом і серед керівництва 

Підприємства. 

 Рівні можливості при працевлаштуванні та забезпечення соціальних гарантій 

Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні до ТОВ “Мегатекс”, з 

урахуванням характеру роботи або умов її виконання. 

 Дотримання вимог законодавства з охорони праці 

Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства 

з охорони праці та безпечного ведення робіт. Регулювання взаємовідносин між 

роботодавцем і працівником з питань охорони праці здійснюється Колективним 

договором. 

Працівники забезпечуються спецодягом та спецвзуттям, а також засобами 

індивідуального захисту для безпечного виконання робіт. Для можливості виконання 

робіт підвищеної небезпеки працівникам проводять необхідні медичні огляди. 
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 Зокрема, щороку зростають витрати на охорону праці, зокрема на забезпечення 

працівників молоком, милом господарським, спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, на навчання працівників з охорони праці. 

 Протягом 2019 року проводилися навчання працівників підприємства з метою 

підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони 

праці. Навчання проходили у ТОВ НВЦ «Професійна безпека», НМЦ ЦЗ та БЖД 

Донецької області, 16 Державний пожежно-рятувальний загін ГТУ МНС України, 

Асоціація Всеукраїнська Ліга консультантів з питань небезпеки перевезення небезпечних 

вантажів, ПП Діагностика 2010, Державна екологічна академія ДЗ, ТОВ Радіологічний 

центр Стакс. У 2019 р. сума таких затрат склала 39 тис. грн. 

 На миючі засоби за 2019 рік витрачено 142 тис. грн., на спеціальний одяг та 

спеціальне взуття за 2019 рік – 627 тис. грн., на засоби індивідуального захисту  

(респіратори, рукавиці, мило господарське, нарукавники прогумовані, нарукавники 

бавовняні, фартухи прогумовані, захисні окуляри, маски ШМП з касетами та інш.) за 2019 

р. – 782 тис. грн. Решта витрат включають: отримання висновків експертиз стану охорони 

праці та безпеки промислового виробництва для подальшого отримання дозволів на 

експлуатацію машин, устаткування підвищеної небезпеки та на  право виконання робіт з 

підвищеної небезпеки; розробка паспортів на обладнання; проходження працівниками 

періодичного медичного огляду; спецхарчування; закупівля лікарських засобів для 

аптечок надання першої допомоги та ін.). У 2019 р. сума таких затрат склала 460 тис. грн 
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6. РИЗИКИ 

6.1. Ризики та мінімізація їх впливу на діяльність 

Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові зобов'язання Компанії представлені кредиторською 

заборгованістю за основною діяльністю та іншою кредиторською заборгованістю. 

Основною метою цих фінансових зобов'язань є залучення коштів для фінансування 

операцій Компанії. Компанія має різні фінансові активи, такі як грошові кошти та їх 

еквіваленти, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша 

поточна дебіторська заборгованість.  

Головними ризиками,  що пов’язані з фінансовими інструментами Компанії, є ризик 

ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик. Компанія переглядає та узгоджує 

політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.  

Ризик ліквідності 

Метою Компанії є збереження балансу між безперервністю та гнучкістю 

фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. 

Компанія аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою ліквідність 

залежно від очікуваних строків погашення відповідних інструментів.  

Основні фінансові зобов'язання Компанії включають торговельну та іншу 

кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є 

фінансування операцій Компанії для підтримки її діяльності. Фінансовими активами, 

якими володіє Компанія, є торговельна та інша дебіторська заборгованість і грошові 

кошти. Компанія також утримує доступні для продажу інвестиції. 

Кредитний ризик 

Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли інша сторона 

договору виявиться неспроможною повністю виконати свої зобов’язання при настанні 

терміну їх погашення.  

Фінансові інструменти Компанії, які потенційно є предметом значної концентрації 

кредитного ризику,  включають в основному грошові кошти та їх еквіваленти,  грошові 

кошти обмеженого використання, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги, іншу поточну дебіторську заборгованість та передоплати за фінансові 

інструменти. 

Оцінювання кредитного ризику для управління ризиками – це складний процес, який 

потребує використання моделей, оскільки ризик змінюється залежно від ринкових умов, 

очікуваних грошових потоків і з плином часу. 

Очікувані кредитні збитки – це оцінка приведеної вартості майбутніх недоотриманих 

грошових коштів, зважена з урахуванням імовірності (тобто середньозважена величина 

кредитних збитків із використанням відповідних ризиків настання дефолту в певний 
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період часу в якості вагових коефіцієнтів). Оцінка очікуваних кредитних збитків є 

об’єктивною та визначається шляхом встановлення діапазону можливих наслідків. 

Очікувані кредитні збитки оцінюються на основі чотирьох компонентів, які використовує 

Компанія: ймовірність дефолту, сума заборгованості на момент дефолту, збиток у разі 

дефолту та ставка дисконтування. 

Для оцінювання ймовірності дефолту Компанія визначає дефолт як ситуацію, за якої 

ризик відповідає одному чи декільком із нижчезазначених критеріїв: 

- проти контрагента відкрито провадження у справі про банкрутство або ліквідацію; 

- існує об’єктивне свідчення того, що контрагент не зможе повернути всю суму 

заборгованості відповідно до передбачених договором умов; 

- позичальник порушив фінансову умову; 

- виникли інші форс-мажорні обставини (наприклад, відсутність контролю над 

дебіторською заборгованістю при знаходженні контрагента у зоні воєнного конфлікту або 

непідконтрольній території тощо). 

Компанія має визначено коло покупців і постачальників, з якими спрацює багато 

років.На протязі звітного 2019 року аванси Компанією не видавались. 

Валютний ризик 

Валютний ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься через зміни курсів обміну валют.  

Відповідно до МСФЗ 7 валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у 

валюті, яка не є функціональною, і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з 

перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо не 

функціональних валют, у яких Компанія має фінансові інструменти.   

На звітну дату Компанія має зобов'язання, номіновані у валюту відмінну від 

функціональної, а саме має діючі кредитні угоди у євро. 

Ризик концентрації бізнесу 

Основна господарська діяльність Компанії зосереджена на території Україні. 

Законодавство, що впливає на діяльність Компанії в Україні, не схильне до частих змін.  

Управління ризиком капіталу 

Основною метою Компанії стосовно управління капіталом є забезпечення 

оптимальної структури капіталу для забезпечення подальшої безперервної діяльності, 

фінансування ведення діяльності Компанії і максимізації прибутку власників.  

Компанія здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності в 

осяжному майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок 

оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. 
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Компанія здійснює контроль капіталу, використовуючи співвідношення власних і 

позикових коштів, яке розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму 

капіталу. У чисту заборгованість включаються кредити і позики, торговельна та інша 

кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. 

Чистий прибуток Компанії не розподілявся у 2019 році між власниками, так само як і 

у 2018 році. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових 

потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. 

Ринковий ризик включає в себе три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та 

інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу і ризик зміни цін 

на товари. Фінансові інструменти, піддані ринкового ризику включають в себе 

реструктуризовану заборгованість, а також фінансові активи, доступні для продажу. 

Ризик процентної ставки 

Процентний ризик - це ризик зміни вартості фінансових інструментів через зміни 

ринкових процентних ставок.  Доходи та операційні грошові потоки Компанії суттєво не 

залежать від зміни ринкових процентних ставок, оскільки Компанія не має значних 

відсоткових активів.  Компанія наражається на ризик відсоткової ставки у зв’язку зі 

своїми необоротними позиками.  Позики, випущені за змінними ставками, піддають 

Компанію процентному ризику грошових потоків.  Позики, випущені за фіксованою 

ставкою, піддають Компанію ризику процентної ставки справедливої вартості. 

Керівництво Компанії постійно контролює коливання процентних ставок і діє відповідно. 

 

  




