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Для проведення процедури оновлення кредитних рейтингів агентство «Кредит-
Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»
за І півріччя 2010 року, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході 
рейтингової процедури.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій Емітентом, а також на іншій 
інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. 
Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти 
інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

Історія кредитного рейтингу Позичальника

Дата 25.12.2008 26.06.2009 15.12.2009 03.06.2010 29.10.2010

Рівень довгострокового кредитного 
рейтингу

uaBBB- uaBBB uaA- uaA- uaA

Прогноз стабільний позитивний стабільний стабільний стабільний

Рейтингова дія визначення підвищення зі 
зміною прогнозу

підвищення зі 
зміною прогнозу

підтвердження підвищення

Історія кредитного рейтингу облігацій серії А

Дата 08.11.2007 25.12.2008 26.06.2009 15.12.2009 03.06.2010 29.10.2010

Рівень довгострокового кредитного 
рейтингу

uaBBB- uaBBB- uaBBB uaA- uaA- uaA

Прогноз стабільний стабільний позитивний стабільний стабільний стабільний

Рейтингова дія визначення підтвердження підвищення зі 
зміною 

прогнозу

підвищення зі 
зміною 

прогнозу

підтвердження підвищення

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується 
високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками 
або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності означає чутливість до 
впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для 
зміни рейтингу протягом року.
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Рівень кредитного рейтингу ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» та його 
боргового зобов’язання підтримується:

 входженням підприємства до юридично-неоформленої Групи компаній 
«Глобино», яка займає стійки позиції на вітчизняному ринку м’яса та м’ясних 
виробів;   

 зростанням основних показників діяльності Групи «Глобино», зокрема, 
чистого доходу та операційного прибутку, за збереження низького рівня 
боргового навантаження;

 інформаційною відкритістю та прозорістю підприємства.

Рівень кредитного рейтингу ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» та його 
боргового зобов’язання обмежується:

 конкуренцією на вітчизняному ринку м’яса та м’ясних виробів в умовах 
зниження купівельної спроможності населення;

 чутливістю діяльності підприємства до змін державної політики в 
агропромисловому комплексі.
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Основні показники фінансово-господарської діяльності

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.06.2010

Активи 63 265 84 111 142 930 240 549 321 427 374 165

Основні засоби 28 313 38 532 68 490 91 817 118 599 151 652

Власний капітал 12 143 18 164 22 913 30 741 108 530 117 658

Дебіторська заборгованість 29 609 33 357 51 878 94 236 98 936 119 351

Кредиторська заборгованість 44 294 30 425 48 124 97 621 95 110 110 103

Довгострокові зобов’язання – 35 000 65 454 79 795 54 216 92 333

Короткострокові кредити банків 5 620 300 6 134 28 337 61 150 50 242

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник 2005 2006 2007 2008 6 місяців 
2009

2009 6 місяців 
2010

Чистий обсяг продажу 136 206 169 323 252 910 403 393 234 849 558 985 338 656

Валовий прибуток 8 727 18 525 45 658 65 607 58 266 107 368 79 694

Операційний прибуток 3 876 5 702 1 298 11 830 9 737 23 880 22 060

Чистий прибуток (збиток) 5 317 6 021 4 749 7 828 37 489 52 973 9 668

EBITDA 9 852 14 543 16 313 30 241 59 055 95 123 36 904

Валова рентабельність, % 6,4 10,9 18,1 16,3 24,8 19,2 23,5

Операційна рентабельність, % 2,8 3,4 0,5 2,9 4,1 4,3 6,5

Рентабельність діяльності, % 3,9 3,6 1,9 1,9 16,0 9,5 2,9

Рентабельність EBITDA, % 7,2 8,6 6,5 7,5 25,1 17,0 10,9
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Резюме

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» зареєстровано Глобинською районною 
державною адміністрацією Полтавської області 6 вересня 2001 року. Юридична та 
фактична адреса: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Карла Маркса, 228.

Основним видом діяльності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є виробництво 
м’яса та м’ясних продуктів, які реалізуються під торговою маркою «Глобино».

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» належить до Групи «Глобино», в яку входять 
ще 6 підприємств, що спеціалізуються на вирощування ВРХ та свиней, переробці 
молока та виробництві сиру, виробництві цегли та інших будівельних матеріалів, 
здійсненні будівельних робіт та торгівельній діяльності. ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» володіє частками ВАТ «Глобинський маслозавод» та 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». З іншими підприємствами Групи 
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» пов’язано через власника. В ході аналізу 
рейтингове агентство враховує консолідовані показники фінансово-господарської 
діяльності Групи «Глобино».

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» здійснює діяльність на ринку м’ясних виробів, 
кон’юнктуру якого можна оцінювати як досі сприятливу. У 2010 році з’явилася 
тенденція до зростання обсягів виробництва свинини та збільшення поголів’я 
свиней.  Покращення показників в галузі пов’язано з поновленням попиту на м’ясні 
вироби з боку населення на тлі скорочення імпорту м’яса в країну, а також 
відповідним зростанням інвестиційної привабливості галузі. Подальшому розвитку 
тваринництву та виробництву м’яса сприятимуть збалансованість цін у галузі, 
збереження попиту на м’ясну продукцію, пожвавлення у сфері кредитування 
реального сектору, а також можлива державна підтримка галузі.

Основними видами продукції  ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є м’ясо та м’ясні 
вироби та напівфабрикати. Виробничі потужності ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» дозволяють виробляти 30 тис. тонн м’яса та м’ясних виробів на рік. 
Закупівля сировини (тварин живою вагою) здійснюється у тваринницьких ферм та 
у пов’язаних підприємств (свині – 40%, ВРХ – менше ніж 1%). Реалізація продукції 
здійснюється через регіональний відділ збуту – 27 відокремлених підрозділів в усіх 
областях України. У І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, обсяги 
виробництва м’яса зросли в 1,9 рази, до 6,3 тис. тонн, обсяги виробництва 
ковбасних виробів – на 49,8%, до 8,6 тис. тонн (близько 7% загальноукраїнського 
обсягу виробництва ковбасних виробів).

Обсяги реалізації ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» зросли на 44,2%, до 
338 656 тис. грн., за рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації м’ясної 
продукції. Ціни на готову продукцію змінювалися несуттєво. В результаті 
прибуткової іншої операційної діяльності зросла сума операційного прибутку (у 
2,2 рази) та склала 22 060 тис. грн. Проте через зменшення обсягів операцій із 
цінними паперами, а також відсутність доходів від участі в капіталі сума чистого 
прибутку зменшилася у 3,9 рази та склала 9 668 тис. грн. Рентабельність діяльності 
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зменшилася з 16,0% до 2,9% (за умови відсутності у І півріччі 2009 року доходів від 
дооцінки рентабельність діяльності перебувала б на рівні 3,5%).

Станом на 30.06.2010 р. фінансові зобов’язання ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»
представлено короткостроковими банківськими позиками, заборгованість за якими 
складала 50 242 тис. грн. (на 17,8% менше, ніж на початок року), а також 
заборгованістю за облігаціями серії А на суму 39 333 тис. грн. Рівень боргового 
навантаження майже не змінився та залишається помірним, проте усі зобов’язання 
за кредитами короткострокові, а за облігаціями передбачено щорічну оферту. 
Співвідношення чистого боргу та показника ОEBITDA, розрахованого за останні 
12 місяців, становило 1,4.

У І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, консолідований чистий 
дохід від реалізації продукції «Групи «Глобино» зріс на 82,7%, до 402 147 тис. грн. 
Проте собівартість реалізованої продукції зросла швидшими темпами, а отже, 
валова рентабельність зменшилася з 39,2% до 28,4%. Зниження рентабельності 
основної діяльності позначилося на підсумкових показниках: операційна 
рентабельність зменшилася з 18,6% до 12,8%, рентабельність діяльності Групи – з 
18,0% до 8,9%. Сума чистого прибутку, отриманого Групою «Глобино» у І півріччі 
2010 року, становила  35 758 тис. грн., що на 9,9% менше, ніж у І півріччі 
2009 року.

Фінансові зобов’язання Групи «Глобино» станом на 31.12.2009 р. було 
представлено заборгованістю за кредитами на суму 87 300 тис. грн. (у т.ч. 
короткострокові – 64 598 тис. грн.) та іншими фінансовими зобов’язаннями на суму 
40 014 тис. грн. (у т.ч. заборгованість за облігаціями – 39 333 тис. грн.). 
Незважаючи на відчутне зростання чистого боргу у І півріччі 2010 року, боргове 
навантаження Групи залишається помірним: на 30.06.2010 р. співвідношення 
чистого боргу до операційного прибутку, розрахованого  за останні 12 місяців, 
становило 1,2.
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1. Загальна інформація про ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобинський м’ясокомбінат» (далі –
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат») зареєстровано Глобинською районною 
державною адміністрацією Полтавської області 6 вересня 2001 року (Свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 № 586007, номер запису про 
включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 561 120 0000 000101, код 
за ЄДРПОУ 25167451).

Юридична та фактична адреса: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Карла Маркса, 
228.

Основним видом діяльності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є виробництво 
м’яса та м’ясних продуктів.

Статутний фонд ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» становить 5 795 000,00 грн.,
який повністю сплачено. Єдиним власником ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є 
фізична особа – резидент України Кузьминський Олександр Васильович, який
здійснює одноосібний контроль за діяльністю підприємства.

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» належить до Групи «Глобино» (інформацію 
про Групу наведено у Розділі 4.) та володіє частками у статутному капіталі 
підприємств ВАТ «Глобинський маслозавод» та ТОВ «НВП «Глобинський 
свинокомплекс» (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Частки ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» у статутному капіталі інших підприємств

Учасник  тис. грн.  %

ВАТ «Глобинський маслозавод» 6 828 85,37

ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 2 673 100,0

Разом: 9 501 –

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

За даними ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», підприємство не бере участь у 
холдингових компаніях, концернах та асоціаціях. У І півріччі 2010 року до компанії 
регулюючими органами не застосовувались будь-які заходи, штрафи та санкції у 
розмірі більше ніж 10 тис. грн. Станом на 30.06.2010 р. На розгляді у суді перебуло 
9 справ, відповідачем в яких було ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 
(відшкодування шкоди, отриманої при ДТП, та стягнення заборгованості за 
заробітною платою), на загальну суму 421 тис. грн.
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2. Огляд зовнішнього середовища та характеристика 
основної діяльності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

2.1. Аналіз ринку тваринництва та виробництва м’яса й
м’ясопродуктів

До 2009 року зростання обсягів виробництва м’яса відбувалося за рахунок м’яса 
птиці. Виробництво яловичини та свинини щорічно знижувалося. У 2010 році 
з’явилася тенденція до зростання виробництва свинини. Так, за підсумками 
9 місяців 2010 року було вироблено 102 тис. тонн свинини, що на 38,0% більше, 
ніж за аналогічний період попереднього року (Таблиця 2.1). Загалом, виробництво 
основних видів м’яса у січні-вересні 2010 року зросло на 7,0%, до 726 тис. тонн.

Таблиця 2.1. Виробництва м’яса та м’ясопродуктів в Україні, тис. тонн

Найменування продукції 2004 2005 2006 2007 2008 9 місяців 
2009

2009 9 місяців 
2010

Виробництво основних видів  м’яса, 
всього

527 624 773 973 992 678 921 726

у т.ч.

яловичина та телятина 198 193 200 222 167 79 105 71

свинина 88 99 155 203 170 74 103 102

м’ясо і субпродукти харчові свійської 
птиці 

241 332 418 548 654 526 713 553

Вироби ковбасні 332 309 301 330 332 195 260 200

Джерело: Державний комітет статистики України

У 2010 році на ситуацію в галузі впливали одночасно декілька факторів. По-перше, 
відсутність подальшого погіршення в економічному стані країни позитивно 
вплинула на споживання харчової продукції населенням. По-друге, збереглася 
тенденція до скорочення імпорту м’яса в країну в результаті зниження його 
конкурентоспроможності після девальвації національної валюти (Таблиця 2.2). Так, 
у січні-серпні 2010 року обсяги імпорту яловичини зменшилися у 3,6 рази, до 
2 тис. тонн, свинини – на 23,4%, до 69 тис. тонн та м’яса птиці – на 16,3%, до 
111 тис. тонн.
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Таблиця 2.2. Динаміка експорту-імпорту м’яса в Україні у 2006-2010 рр., тис. тонн

Найменування продукції 2006 2007 2008 8 місяців 
2009 2009 8 місяців 

2009

Експорт

Яловичина та телятина, у т.ч. 14,2 34,7 16,8 12,3 18,9 11,1

Російська Федерація 2,3 33,5 16,7 12,3 18,9 10,6

Свинина 0,5 – – – – –

Птиця 0,3 5,0 8,3 7,7 18,9 23,3

Імпорт

Яловичина та телятина, у т.ч. 19,3 9,1 18,7 7,2 8,9 2,0

Бразилія 12,8 5,2 14,4 6,5 8,0 1,9

Свинина, у т.ч. 47,2 62,3 178,8 89,6 140,8 68,6

Польща – – 76,3 27,9 27,2 14,7

Бразилія 44,1 61,4 45,0 21,9 60,6 23,4

Птиця, у т.ч. 151,9 131,5 256,1 132,1 193,2 110,6

США 71,8 89,2 161,0 83,5 120,7 69,6

Джерело: Державний комітет статистики України

Розвиток м’ясної галузі посприяв покращенню ситуацію у тваринництві. У 
2009 році призупинилося скорочення поголів’я свиней, а 2010 році спостерігалося 
його зростання. На 30.09.2010 р. поголів’я свиней становило 8,5 млн. голів, що на 
11,7% більше, ніж на аналогічну дату попереднього року (Таблиця 2.3). Це також 
відбулося і за рахунок утворення власних тваринницьких ферм м’ясопереробними 
підприємствами. Поголів’я птиці традиційно зростає, зокрема, за останній рік на 
5,0%, до 226,1 млн. голів на 30.09.2010 р. На формування зазначених тенденцій 
також вплинуло збалансованість між цінами на кормові культури та реалізаційними
цінами на тварини живою вагою. Проте   останнім часом напрям вирощування ВРХ 
залишався нерентабельним, що було пов’язано як з меншою продуктивністю 
тварин, так із ціновим тиском ринку молока. Відповідно зменшувалося як поголів’я 
ВРХ, так і виробництво яловичини.

Таблиця 2.3. Динаміка поголів’я худоби за 2003-2010 рр.

Вид худоби 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2009 30.09.2010

ВРХ, тис. голів 7 712 6 903 6 514 6 175 5 491 5 079 5 498 4 918 5 336

у т.ч. корови 4 284 3 926 3 635 3 347 3 096 2 856 2 842 2 758 2 737

Свині, тис. голів 7 322 6 466 7 053 8 055 7 020 6 526 7 605 7 135 8 496

Птиця, млн. голів 142,4 152,8 162,0 166,5 169,3 177,6 215,4 190,5 226,1

Джерело: Державний комітет статистики України

У 2010 році для цін на тварини живою вагою була характерна більш різка динаміка, 
ніж для цін на готові м’ясні вироби. Загалом, за 9 місяців 2010 року ціни на худобу 
та птицю зросли у середньому на 15%, а на м’ясні вироби – на 8% (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1. Індекс цін виробників м’яса та м’ясної продукції та індекс цін реалізації худоби та птиці (зліва направо),        
% до грудня попереднього року

Джерело: Державний комітет статистики України, розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

На сьогодні основними ризиками у м’ясній галузі залишається високий рівень 
конкуренції, відчутний дефіцит сировини, а також висока залежність рівня цін, з 
одного боку, від ситуації на ринках сільськогосподарської продукції, а з іншого 
боку, від рівня купівельної платоспроможності населення. Зазначені ризики певною 
мірою нівелюються формуванням вертикально-інтегрованих об’єднань. 

Надалі можна прогнозувати збереження наявних тенденцій у тваринництві та 
виробництві м’яса, чому сприятимуть збалансовані ціни у галузі (від кормів до 
готових м’ясопродуктів), стабільний попит на продукцію у населення, пожвавлення 
у сфері кредитування реального сектору, а також можлива державна підтримка 
галузі. У довгостроковій перспективі ймовірне відновлення напряму розведення 
ВРХ через дефіцит сировини на молочному ринку, що позначиться й на обсягах 
виробництва яловичини та телятини.

На сьогодні ринкову кон’юнктура тваринницько-м’ясної галузі можна оцінювати як досі 

сприятливу. У 2010 році з’явилася тенденція до зростання обсягів виробництва свинини та  

збільшення поголів’я свиней.  Покращення показників в галузі пов’язано з поновленням попиту 

на м’ясні вироби з боку населення на тлі скорочення імпорту м’яса в країну, а також 

відповідним зростанням інвестиційної привабливості галузі. Подальшому розвитку 

тваринництву та виробництву м’яса сприятимуть збалансованість цін у галузі, збереження 

попиту на м’ясну продукцію, пожвавлення у сфері кредитування реального сектору, а також 

можлива державна підтримка галузі.
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2.2. Виробничо-комерційна діяльність ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат»

Основними видами продукції  ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є м’ясо та м’ясні
вироби та напівфабрикати. Асортимент продукції підприємства перевищує
250 найменувань. Найширше представлено асортимент виробництва варено-
копчених ковбас, м’ясних делікатесів варено-копчених та варених ковбас та 
сосисок, сардельок. Виробничі потужності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 
дозволяють виробляти 30 тис. тонн м’яса та м’ясних виробів на рік. 

Закупівля сировини (тварин живою вагою) здійснюється у тваринницьких ферм та 
у пов’язаних підприємств. Тварини транспортуються до м’ясокомбінату власним 
автотранспортом. ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», яке спеціалізується 
на вирощуванні свиней, забезпечує сировиною ТОВ «Глобинський м’ясокобінат» 
на 40%. Забезпечення сировиною підприємством ТОВ «Глобинський 
м’ясомолочний комплекс», яке утримує ВРХ, складає менше ніж 1%. У структурі 
грошових платежів на ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» припало близько
20%. Також помітну питому вагу у структурі платежів за сировину (понад 3%) 
зайняли підприємства ТОВ «Асторг Плюс», ТОВ «Триада» та ТОВ «Золотоноський 
бекон». З більшістю постачальників підприємство працює понад 3 роки, оплата за 
поставки здійснюється з відстрочкою платежу (найчастіше – 30 днів).

У І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, обсяги виробництва м’яса 
зросли в 1,9 рази, до 6,3 тис. тонн (Таблиця 2.4). У структурі виробленого м’яса 
переважає охолоджена свинина – 67,4%. Близько 40% м’яса було реалізовано, інше 
використано у подальшому виробництві ковбасних виробів. У грошовому вимірі 
обсяги реалізації м’яса зросли на 36,0%, до 76 479 тис. грн., що складає 22,6% 
загальної суми чистих доходів від реалізації продукції. 

Обсяги виробництва ковбасних виробів зросли на 49,8% та склали 8,6 тис. тонн, 
або близько 7% загальноукраїнського обсягу виробництва ковбасних виробів. Як і
раніше, у структурі виробництва та реалізації найбільшу питому вагу займає 
виробництво варених ковбас та сосисок – 61,7% за підсумками 6 місяців 2010 року.
Доходи від реалізації ковбасних виробів зросли на 44,7%, до 244 723 тис. грн. 
(72,3% від загальної виручки). Ціни на готову продукцію змінювалися несуттєво.
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Таблиця 2.4. Динаміка обсягів виробництва та реалізації ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» за 6 місяців 2009-2010 рр.

І півріччя 2009 І півріччя 2010

Найменування обсяг 
виробництва, 

тонн

обсяг 
реалізації, 

тонн

чистий дохід 
від реалізації, 

тис. грн. 

обсяг 
виробництва, 

тонн

обсяг 
реалізації, 

тонн

чистий дохід 
від реалізації, 

тис. грн. 

М’ясо та м’ясопродукти, у т.ч.: 3 376 1 648 56 226 6 309 2 522 76 479

яловичина та телятина охолоджені 435 – – 1 046 – –

яловичина сушена солена 21 21 961 33 33 1 540

свинина охолоджена 2 062 769 20 009 4 255 1 514 34 594

свинина солена сушена 614 614 29 350 656 656 32 167

м’ясо птиці 244 244 5 906 319 319 8 178

Ковбасні вироби, у т.ч. 5 739 5 739 169 094 8 597 8 597 244 723

варені, сосиски 3 352 3 352 82 382 5 308 5 308 125 655

напівкопчені 732 732 20 616 969 969 28 224

варено-копчені, сирокопчені 1 079 1 079 52 115 1 544 1 544 76 353

інші 576 576 13 981 776 776 14 491

Інша продукція та послуги – – 9 529 – – 17 454

Всього – – 234 849 – – 338 656

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

Загалом, у І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, сума чистих 
доходів від реалізації продукції зросла на 44,2%, до 338 656 тис. грн. 

Реалізація продукції здійснюється через регіональний відділ збуту, який являє 
собою мережу відокремлених підрозділів (27 од. в усіх областях України, 
найбільші у Києві, Одесі, Чернігові та Донецьку). Відокремлені підрозділи за
результатами переговорів з місцевими торговельними підприємствами подають 
заявки на готову продукцію до м’ясокомбінату. Крім того, підприємство має 
2 фірмові магазини – у містах Глобине та Полтаві. У І півріччі 2010 року в
структурі реалізації продукції найбільшу питому вагу (4-13%) займали торгові
мережі Групи «Фоззі», ТОВ «Метро кеш енд кері Україна», ТОВ «Еко», 
ПП «Таврія плюс» та ЗАТ «РК «Євротек».

Основними видами продукції  ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є м’ясо та м’ясні вироби та 

напівфабрикати. Виробничі потужності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» дозволяють 

виробляти 30 тис. тонн м’яса та м’ясних виробів на рік. Закупівля сировини (тварин живою 

вагою) здійснюється у тваринницьких ферм та у пов’язаних підприємств (свині – 40%, ВРХ –

менше ніж 1%). Реалізація продукції здійснюється через регіональний відділ збуту –

27 відокремлених підрозділів в усіх областях України. У І півріччі 2010 року, порівняно з 

І півріччям 2009 року, обсяги виробництва м’яса зросли в 1,9 рази, до 6,3 тис. тонн, обсяги 

виробництва ковбасних виробів – на 49,8%, до 8,6 тис. тонн (близько 7% загальноукраїнського 

обсягу виробництва ковбасних виробів). Сума чистих доходів від реалізації продукції зросла на 

44,2%, до 338 656 тис. грн. Ціни на готову продукцію змінювалися несуттєво. 
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3. Аналіз фінансової звітності ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» за І півріччя 2010 року

3.1. Аналіз структури балансу 

Протягом І півріччя 2010 року валюта балансу ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 
зросла на 16,4%, до 374 165 тис. грн., переважно за рахунок необоротних активів, 
сума яких на 30.06.2010 р. становила 230 043 тис. грн. (на 22,2% більше, ніж на 
початок року).

Зростання необоротних активів відбулося внаслідок закупівлі виробничого 
обладнання та відповідного збільшення основних засобів, залишкова вартість яких 
зросла на 27,9%, до 151 652 тис. грн. Також протягом півріччя збільшилося 
незавершене будівництво (в 1,6 рази, до 22 559 тис. грн.), що пов’язано з 
проведенням будівельних робіт на експедиційному складі та забійному цеху. Крім 
того, у складі необоротних активів обліковуються довгострокові фінансові 
інвестиції на суму 51 078 тис. грн., які включають участь у статутних фондах 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» – 2 673 тис. грн. та ВАТ «Глобинський 
маслозавод» – 6 828 тис. грн., а також проведену дооцінку фінансових інвестицій у 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» – 41 577 тис. грн.

Оборотні активи зросли на 8,2%, до 144 122 тис. грн. за рахунок дебіторської 
заборгованості, сума якої на 30.06.2010 р. становила 119 351 тис. грн. (на 
20,6% більше, ніж на початок року), у т.ч. заборгованість за товари –
97 285 тис. грн., заборгованість за розрахунками з бюджетом – 37 тис. грн., за 
виданими авансами – 12 097 тис. грн. та інша поточна заборгованість –
9 932 тис. грн.  Найбільшими дебіторами є торговельні мережі, зокрема, 
підприємства групи «Фоззі» – 25 440 тис. грн. (26,1% дебіторської заборгованості 
за товари), ТОВ «Еко» – 8 729 тис. грн. (9,0%) та ТОВ «Метро кеш енд кері 
Україна» – 7 314 тис. грн. (7,5%). Заборгованість інших контрагентів не перевищує 
4% дебіторської заборгованості за товари. У складі іншої поточної заборгованості 
обліковується заборгованість підприємств Групи «Глобино».

Товарно-матеріальні запаси зменшилися на 32,8%, до 17 783 тис. грн. Найбільше 
скоротилися виробничі запаси (м’ясо та м’ясопродукти, спеції, будівельні 
матеріали, запасні частини, ПММ тощо) – на 21,2%, до 16 216 тис. грн. та 
незавершене виробництво (вироби у процесі посолу та копчення) – з 3 996 тис. грн. 
до 195 тис. грн. 

Фінансування діяльності підприємства відбувалося більшою мірою за рахунок 
запозичених коштів, а саме коштів, отриманих від реалізації облігації серії А. В 
результаті, довгострокові зобов’язання зросли на 70,3% та склали 92 333 тис. грн., у 
т.ч. заборгованість за облігаціями – 39 333 тис. грн. та фінансування пов’язаною 
особою ПП «Фінансова продуктивність Гмбх»: векселі – 41 000 тис. грн. та 
безвідсоткова позика – 12 000 тис. грн.

Поточні зобов’язання змінилися несуттєво – зросли на 3,5%, до 164 174 тис. грн. 
При цьому у складі поточних зобов’язань відбулися такі зміни: заборгованість за 
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банківськими кредитами зменшилася на 17,8%, до 50 242 тис. грн., а кредиторська 
заборгованість за товари (за продукцію підприємств групи, сировину, спеції та 
добавки, а також обладнання) зросла на 17,0%, до 100 911 тис. грн.  Найбільшими 
кредиторами підприємства є пов’язані особи: ТОВ «ПБО «Дніпро» – 2 982 тис. грн. 
(3,0%) та ВАТ «Глобинський маслозавод» – 2 414 тис. грн. (2,4%). 

В результаті прибуткової діяльності власний капітал ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» збільшився на 8,4% та на 30.06.2010 р. склав 117 658 тис. грн. 
(31,4% пасивів), у т.ч. статутний фонд – 5 795 тис. грн., додатковий капітал 
(дооцінка основних засобів, яку проведено у 2009 році) – 24 816 тис. грн. та 
нерозподілений прибуток – 84 869 тис. грн. (у т.ч. дооцінка фінансових інвестицій 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», яку проведено у 2009 році, –
41 578 тис. грн.).

Протягом І півріччя 2010 року валюта балансу ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» зросла на 

16,4%, до 374 165 тис. грн., переважно за рахунок необоротних активів, що відбулося внаслідок 

закупівлі виробничого обладнання та проведення будівельних робіт на експедиційному складі 

та забійному цеху. Оборотні активи також зросли за рахунок дебіторської заборгованості. 

Фінансування діяльності підприємства відбувалося більшою мірою за рахунок запозичених 

коштів, а саме коштів, отриманих від реалізації облігації серії А. В результаті прибуткової 

діяльності власний капітал ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» збільшився на 8,4% та на 

30.06.2010 р. склав 117 658 тис. грн. (31,4% пасивів).

3.2. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності 

У І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, обсяги реалізації 
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» зросли на 44,2%, до 338 656 тис. грн., за 
рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації м’ясної продукції.  
Собівартість реалізованої продукції зросла дещо швидше, а отже, валовий прибуток 
зріс на 36,8% та склав 58 266 тис. грн. Валова рентабельність становила 23,5%
(Таблиця 3.1).
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Таблиця 3.1. Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», тис. грн.

Стаття 6 місяців 2009 6 місяців 2010 Відхилення, +/-

Чистий доход від реалiзацiї продукції 234 849 338 656 + 103 807

Собівартість реалiзованої продукцiї 176 583 258 962 + 82 379

Валовий прибуток 58 266 79 694 + 21 428

Інші операційні доходи 2 872 9 074 + 6 202

Адміністративні витрати 2 878 5 008 + 2 130

Витрати на збут 43 983 56 263 + 12 280

Інші операційні витрати 4 540 5 437 + 897

Фiнансовi результати від операційної діяльності 9 737 22 060 + 12 323

Доход від участі в капіталі 29 301 – - 29 301

Інші фiнансовi доходи 112 176 + 64

Інші доходи 10 203 1 287 - 8 916

Фiнансовi витрати 9 485 9 720 + 235

Інші витрати 147 518 + 371

Податок на прибуток від звичайної діяльності 2 232 3 617 + 1 385

Чистий прибуток 37 489 9 668 - 27 821

EBITDA 59 055 36 904 - 22 151

Валова рентабельність, % 24,8 23,5 - 1,3 в.п.

Операційна рентабельність, % 4,1 6,5 + 2,4 в.п.

Рентабельність діяльності, % 16,0 2,9 - 13,1 в.п.

Рентабельність EBITDA, % 25,1 10,9 - 14,2 в.п.

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

В аналізованому періоді інші операційні доходи зросли у 3,2 рази, до 
9 074 тис. грн., а інші операційні витрати на 19,8%, до 5 437 тис. грн. Внаслідок 
прибуткової реалізації товарно-матеріальних цінностей сальдо від іншої 
операційної діяльності набуло додатного значення та склало 3 637 тис. грн.  
(Таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2. Структура інших операційних доходів та витрат у І півріччі 2009-2010 рр., тис. грн. 

Стаття І півріччя 2009 І півріччя 2010

інші 
операційні 

доходи

інші 
операційні 

витрати

сальдо інші 
операційні 

доходи

інші 
операційні 

витрати

сальдо

Реалізація ТМЦ 2 580 2 994 (-) 414 8 970 3 632 5 338

Списання дебіторської/ кредиторської 
заборгованості

268 13 255 59 28 31

Операційна курсові різниця – 397 (-) 397 – 349 (-) 349

Інше 24 1 136 (-) 1 112 45 1 428 (-) 1 383

РАЗОМ 2 872 4 540 (-) 1 668 9 074 5 437 3 637

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»
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Збільшення витрат на оплату праці адміністративного персоналу на робітників 
збутових служб позначилося на зростанні адміністративних витрат та витрат на 
збут, відповідно на 74,0%, до 5 008 тис. грн., та на 27,9%, до 56 263 тис. грн. також 
порівняно з попереднім роком зросли витрати на ПММ та послуги сторонніх 
організацій. Проте в результаті прибуткової іншої операційної діяльності сума
операційного прибутку зросла у 2,3 рази та склала 22 060 тис. грн. Операційна 
рентабельність зросла з 4,1% до 6,5%.

У І півріччі 2010 року зменшилися обсяги операцій з цінними паперами, що 
вплинуло на зменшення інших доходів з 10 203 тис. грн. до 1 287 тис. грн. Крім 
того, у попередньому періоді підприємство проводило дооцінку фінансових 
інвестицій у  ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», яку відобразило у складі 
доходів від участі в капіталі на суму 29 301 тис. грн. Отже, з урахуванням 
фінансових витрат у І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, сума 
чистого прибутку зменшилася у 3,9 рази та склала 9 668 тис. грн. Рентабельність 
діяльності зменшилася з 16,0% до 2,9% (за умови відсутності доходів від дооцінки 
рентабельність діяльності у І півріччі 2009 року перебувала б на рівні 3,5%).

Показник EBITDA зменшився  на 37,5% та склав 36 904 тис. грн., рентабельність 
EBITDA зменшилася з 25,1% до 10,9%.

У І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, обсяги реалізації ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» зросли на 44,2%, до 338 656 тис. грн., за рахунок збільшення обсягів 

виробництва та реалізації м’ясної продукції. В результаті прибуткової іншої операційної 

діяльності зросла сума операційного прибутку (у 2,2 рази) та склала 22 060 тис. грн. Проте 

через зменшення обсягів операцій із цінними паперами, а також відсутність доходів від участі в 

капіталі сума чистого прибутку зменшилася у 3,9 рази та склала 9 668 тис. грн. Рентабельність 

діяльності зменшилася з 16,0% до 2,9% (за умови відсутності у І півріччі 2009 року доходів від 

дооцінки рентабельність діяльності перебувала б на рівні 3,5%).

3.3. Інформація про запозичення

3.3.1. Інформація про зобов’язання за банківськими кредитами

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» у своїй діяльності користується 
короткостроковими кредитами. На початок 2010 року підприємство мало п’ять 
діючих кредитних договорів, заборгованість за якими складала 61 150 тис. грн.
(Таблиця 3.3).
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Таблиця 3.3. Інформація про заборгованість за кредитами ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» на 30.06.2010 р.

Найменування 
банку

Номер, вид та 
дата договору

Сума 
договору, 

тис. грн. 

% 
ставка

Заборгованість 
на 31.12.2009, 

тис. грн. 

Заборгованість 
на 30.06.2010, 

тис. грн. 

Дата 
погашення Застава та сума

11417254000 
від 10.02.2010, 
кредитна лінія

11 000 12,0-
17,0

11 000 11 000 09.02.2011АКІБ «Укрсіббанк»

79-ОД-КБ від 
10.02.2010, 
овердрафт

1 200 28,0 0 0 09.02.2011

товари в обороті та 
обладнання 

ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» на суму 

20 133 тис. грн. 

АКБ «Форум» 0021/08/19-KL
від 11.12.2008, 
кредитна лінія

10 000 23,0 10 000 10 000 09.03.2011 обладнання та готова 
продукція

ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» на суму 

22 946 тис. грн. 

ВАТ «Укрексімбанк» від 29.07.2009 1 150 25,0 1 150 0 28.01.2010
(погашено)

–

ТОВ «БМ Банк» 22/07/071209DC
від 07.12.2009, 
кредитна лінія

30 000 24,0 20 000 20 000 06.12.2010
(погашено 

достроково)

обладнання 
ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат», 
нерухомість, обладнання 
та транспорт та товари в 

обороті  ВАТ «Глобинський 
маслозавод» на суму 

74 918 тис. грн.  

Сбербанк Росії 01-
Н/09/37/ЮО/ОА 
від 14.09.2009, 
кредитна лінія

20 000 27,0 19 000 9 242 27.09.2010
(продовжено 

до 
27.09.2013)

майнові права
ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат», ЦМК та 
обладнання 

ТОВ «НВП «Глобинський 
свинокомплекс» на суму 

40 161 тис. грн. 

Промінвестбанк 20-0078/21 від 
09.02.2010, 

кредитна лінія

10 000 27,0 0 0 28.12.2010 товари в обороті, 
обладнання та майнові 

права ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» на суму 

30 307 тис. грн.

РАЗОМ 61 150 50 242 188 465 тис. грн. 

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

У І півріччі 2010 року було погашено зобов’язання за одним кредитом на суму 
1 150 тис. грн. та зменшено за одним кредитом на суму 9 758 тис. грн. Натомість, 
підприємство уклало два нових договори на загальну суму 11 200 тис. грн., проте 
заборгованість за ними на 30.06.2010 р. була відсутня. Отже, на 30.06.2010 р. 
діючими було 6 кредитних договори, заборгованість за якими складала 
50 242 тис. грн., що на 17,8% менше, ніж на початок року. У заставу за кредитами 
надано майно ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» та інших підприємств Групи 
«Глобино» на загальну суму 188 465 тис. грн.  

У ІІІ кварталі 2010 року отримано І-й транш довгострокового кредиту (до 
2018 року) від МФК на суму 4 590 тис. дол. США та кредит від ПАТ «ПУМБ» (на 
3 роки) на суму 17 000 тис. грн. Крім того, укладено з ПАТ «ПУМБ угоду на 
отримання кредиту на суму 30 000 тис. грн. та продовжено на три роки дію 
договору з «Сбербанк Росії». Станом на 30.09.2010 р. заборгованість за кредитами 
становила 60 427 тис. грн. та 4 590 тис. дол. США.
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3.3.2. Інформація про зобов’язання за облігаціями

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» зареєструвало випуск іменних відсоткових 
облігацій серії А на суму 50 000 тис. грн. (Свідоцтво ДКЦПФР № 885/2/07 від 
27.02.2008 р.).

Таблиця 3.4. Параметри запланованої емісії облігацій ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

Тип боргового зобов’язання: облігації іменні, відсоткові

Обсяг випуску: серії А – 50 000 000,00 грн.
на загальну суму: 50 000 000,00 грн.

Номінальна вартість однієї облігації: 1 000, грн.

Кількість облігацій: серії А – 50 000 шт.,
на загальну кількість: 50 000 шт.

Відсоткова ставка: на І –IV відсоткові періоди – 15%, на V-XII відсоткові періоди – 26,0%, на XIII-XX відсоткові періоди 
встановлюється, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не нижче ніж 3%

Термін розміщення: серії А – з 12.12.2007 р. по 17.10.2008 р.

Термін обігу: після реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку по 04.12.2012 р. (включно)

Термін погашення: серії А – з 05.12.2012 р. по 06.12.2012 р.

Форма існування: бездокументарна

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

Залучені від відкритого розміщення облігацій ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 
кошти планувалося використати на реконструкцію та збільшення площ комбінату 
та придбання обладнання для виробництва ковбасних виробів з високою 
рентабельністю. 

За бажанням власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу. 
Дати викупу облігацій наведено у таблиці (Таблиця 3.5).  

Таблиця 3.5. Дати викупу облігацій ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

№№ Період подання повідомлень Дати викупу

1. 14.11.2008-24.11.2008 10.12.2008-11.12.2008

2. 13.11.2009-23.11.2009 09.12.2009-10.12.2009

3. 12.11.2010-22.11.2010 08.12.2010-09.12.2010

4. 11.11.2011-21.11.2011 07.12.2011-08.12.2011

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

Емітент здійснює викуп облігацій за номіналом, а також виплачує дохід за 
відповідний відсотковий період. Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно 
до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період складає 91 календарний день 
(Таблиця 3.6).
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Таблиця 3.6. Виплати відсоткового доходу за облігаціями 

№№
Дата початку 
відсоткового 
періоду

Дата закінчення 
відсоткового 
періоду

Дата початку 
виплат 
відсоткового 
періоду

Дата закінчення 
виплат 
відсоткового 
періоду

Тривалість 
періоду у 
днях

Відсоткова ставка, % 
річних

1. 12.12.2007 11.03.2008 12.03.2008 13.03.2008 91 15,0

2. 12.03.2008 10.06.2008 11.06.2008 12.06.2008 91 15,0

3. 11.06.2008 09.09.2008 10.09.2008 11.09.2008 91 15,0

4. 10.09.2008 09.12.2008 10.12.2008 11.12.2008 91 15,0

5. 10.12.2008 10.03.2009 11.03.2009 12.03.2009 91 26,0

6. 11.03.2009 09.06.2009 10.06.2009 11.06.2009 91 26,0

7. 10.06.2009 08.09.2009 09.09.2009 10.09.2009 91 26,0

8. 09.09.2009 08.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 91 26,0

9. 09.12.2009 09.03.2010 10.03.2010 11.03.2010 91 26,0

10. 10.03.2010 08.06.2010 09.06.2010 10.06.2010 91 26,0

11. 09.06.2010 07.09.2010 08.09.2010 09.09.2010 91 26,0

12. 08.09.2010 07.12.2010 08.12.2010 09.12.2010 91 26,0

13. 08.12.2010 08.03.2011 09.03.2011 10.03.2011 91

14. 09.03.2011 07.06.2011 08.06.2011 09.06.2011 91

15. 08.06.2011 06.09.2011 07.09.2011 08.09.2011 91

16. 07.09.2011 06.12.2011 07.12.2011 08.12.2011 91

оприлюднюється 
Емітентом до 
07.11.2010 р.

17. 07.12.2011 06.03.2012 07.03.2012 08.03.2012 91

18. 07.03.2012 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012 91

19. 06.06.2012 04.09.2012 05.09.2012 06.09.2012 91

20. 05.09.2012 04.12.2012 05.12.2012 06.12.2012 91

оприлюднюється 
Емітентом до 
06.11.2011 р.

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

Виплата за останнім купонним періодом здійснюється одночасно з погашенням 
випуску облігацій. Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо 
ним буде викуплено весь обсяг випуску. 

До оферти, яка відбулася після четвертого відсоткового періоду, пред’явлено 
облігації на суму 18 320 тис. грн., які було викуплено вчасно. Станом на 
15.12.2008 р. в обігу перебувало облігації серії А на суму 31 680 тис. грн. Перед 
офертою з інвесторами було досягнуто домовленість про викуп облігацій протягом 
року. Відсотковий доход за облігаціями та погашення облігацій згідно з графіком
реструктуризації здійснювалося вчасно і в повному обсязі.

До оферти, що відбулася 10.12.2009 р. (після восьмого відсоткового періоду) 
пред’явлено 10 538 облігацій. Зобов’язання погашено вчасно та у повному обсязі.
Станом на 31.12.2009 р. в обігу перебувало 1 216 облігацій. У І півріччі 2010 року 
було реалізовано 38 357 облігацій, а отже на 30.06.2010 р. в обігу перебувало 
39 573 облігації серії А. Згідно з балансовими даними, заборгованість за 
облігаціями становила 39 333 тис. грн., оскільки у балансі не відображено на 
240 облігацій, первинна документація за якими надійшла після дати складання 
балансу. У липні-серпні продано ще 148 облігацій серії А.
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У 2010 році сплачено відсотковий дохід за 9-11 відсоткові періоди на загальну суму 
5 190 тис. грн. 

3.3.3. Аналіз боргового навантаження

Аналіз боргового навантаження ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» із 
застосуванням показника EBITDA ускладнено, оскільки у 2009 році підприємством 
до складу доходів від участі в капіталі віднесено нерегулярні доходи від дооцінки 
фінансових інвестицій. Рейтинговим агентством використано для аналізу показник 
ОEBITDА, який розраховується як сума операційного прибутку та амортизаційних 
відрахувань. 

Протягом І півріччя 2010 року сума чистого боргу (без врахування довгострокових 
векселів) зросла на 47,0%, до 85 230 тис. грн. внаслідок реалізації на вторинному 
ринку облігацій серії А (Таблиця 3.7).

Таблиця 3.7. Покриття виплат за фінансовими зобов’язаннями

Показник 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.06.2010

Чистий борг 4 895 (-) 1 374 17 741 52 543 57 975 85 230

ОEBITDA 6 105 11 985 11 172 29 566 43 229 59 666*

Співвідношення чистого боргу та ОEBITDA 0,8 – 1,6 1,8 1,3 1,4

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

За цей же період показник OEBITDA, розрахований за останні 12 місяців, зріс на 
38,0%, до 59 666 тис. грн. Рівень боргового навантаження майже не змінився та 
залишається помірним, проте усі зобов’язання за кредитами короткострокові, а за 
облігаціями передбачено щорічну оферту. Співвідношення чистого боргу та 
показника ОEBITDA, розрахованого за останні 12 місяців, становило 1,4. 

Станом на 30.06.2010 р. фінансові зобов’язання ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

представлено короткостроковими банківськими позиками, заборгованість за якими складала 

50 242 тис. грн. (на 17,8% менше, ніж на початок року), а також заборгованістю за облігаціями 

серії А на суму 39 333 тис. грн. (у балансі відображено на 240 облігацій менше, оскільки 

первинна документація надійшла після дати складання балансу, фактично в обігу перебувало 

39 573 шт.). Рівень боргового навантаження майже не змінився та залишається помірним, проте 

усі зобов’язання за кредитами короткострокові, а за облігаціями передбачено щорічну оферту. 

Співвідношення чистого боргу та показника ОEBITDA, розрахованого за останні 12 місяців, 

становило 1,4.
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4. Аналіз консолідованої фінансової звітності Групи 
«Глобино»

Загальна інформація про Групу «Глобино»

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» належить до Групи «Глобино», інформацію про 
яку наведено у таблиці (Таблиця 4.1). 

Таблиця 4.1. Інформація про підприємства, що утворюють Групу «Глобино»

№ Найменування підприємства Юридична адреса Код ЕДРПОУ Вид діяльності

1. ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Карла Маркса, 228

25167451 виробництво м’яса та м’ясних 
продуктів

2. ВАТ «Глобинський маслозавод» Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Гагаріна, 3

00446799 переробка молока та виробництво 
сиру

3. ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Карла Маркса, 61

33604720 розведення свиней

4. ТОВ «Глобинський райагробуд» Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Карла Маркса, 222

32316546 виробництво цегли та інших 
будівельних матеріалів

5. ЗАТ Проектно-будівельне об’єднання «Дніпро» Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Карла Маркса, 202 А

21066291 проведення газопровідних та 
інших монтажних робіт

6. ТОВ «Глобинський м’ясомолочний комплекс» Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Карла Маркса, 202 А

34815742 розведення ВРХ

7. ПП «Фінансова продуктивність ГМБХ» Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. 1-го Травня, 39

34815611 посередництво у торгівлі 
сільськогосподарською продукцією

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» володіє частками 
ВАТ «Глобинський маслозавод» – 85,37% та ТОВ «НВП «Глобинський 
свинокомплекс» – 100,00%. З іншими підприємствами Групи ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат» пов’язано через власника.

Аналіз балансу Групи «Глобино»

Валюта консолідованого балансу Групи «Глобино» протягом І півріччя 2010 року 
зросла на 17,8%, до 482 909 тис. грн. переважно за рахунок зростання необоротних 
активів (Таблиця 4.2). 

Необоротні збільшилися на 23,4%, до 296 787 тис. грн., здебільшого, внаслідок 
нарощення основних засобів, вартість яких на кінець червня 2010 року становила 
232 149, у т.ч. на ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» – 151 652 тис. грн., 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомлекс» – 61 833 тис. грн. та на інших 
підприємствах групи – 18 664 тис. грн. В складі необоротних активів також 
обліковується незавершене будівництво на суму 52 483 тис. грн. (будівництво 
експедиційного центру, нового забойного цеха, репродуктора та зведення 
додаткових цехів для відгодівлі поросят, а також комбікормового заводу) та
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довгострокові біологічні активи на суму 7 347 тис. грн. (основне поголів’я свиней 
та ВРХ), а також інші необоротні активи.

Таблиця 4.2. Консолідований баланс Групи «Глобино», тис. грн.

Стаття балансу 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.06.2010
Зміна протягом 

І півріччя 
2010 року, +/-

Необоротні активи, у т.ч.: 110 110 175 729 240 419 296 787 + 56 368

незавершене будівництво 5 263 21 578 36 145 52 483 + 16 338

основні засоби 103 362 146 970 191 051 232 149 + 41 098

довгострокові біологічні активи – 2 599 8 501 7 437 - 1 064

Оборотні активи, у т.ч.: 102 180 169 231 169 607 186 100 + 16 493

запаси 29 521 43 559 60 690 53 221 - 7 469

дебіторська заборгованість 52 761 114 946 98 803 122 237 + 23 434

грошові кошти 1 163 5 030 4 516 5 025 + 509

Власний капітал, у т.ч.: 105 281 156 347 262 118 297 294 + 35 176

статутний капітал 78 699 82 330 82 330 82 330 –

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20 180 68 658 120 475 156 189 + 35 714

Довгострокові зобов'язання, у т.ч. 41 566 62 594 28 958 62 937 + 33 979

довгострокові кредити банків 29 046 35 118 26 716 22 702 - 4 014

інші довгострокові фiнансовi зобов'язання 12 454 26 795 1 216 40 014 + 38 798

Поточні зобов'язання, у т.ч. 65 440 123 838 118 911 122 538 + 3 627

короткострокові кредити банків 23 092 39 587 69 996 64 598 - 5 398

кредиторська заборгованість 41 746 75 823 42 842 53 610 + 10 768

іншi поточні зобов'язання 602 8 429 6 073 4 330 - 1 743

Баланс 212 290 344 960 410 029 482 909 + 72 880

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

За 6 місяців 2010 року оборотні активи Групи зросли на 9,7%, до 186 100 тис. грн., 
за рахунок дебіторської заборгованості, сума якої на 30.06.2010 р. становила 
122 237 тис. грн. (на 23,7% більше, ніж на початок року), у т.ч. дебіторська 
заборгованість за товари – 51 671 тис. грн., за розрахунками з бюджетом –
1 780 тис. грн., за виданими авансами – 66 828 тис. грн. та інша поточна 
дебіторська заборгованість – 1 958 тис. грн. Дебіторська заборгованість формується 
переважно за торговельними мережами та іншими посередниками, яким реалізує 
продукцію ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат».

Запаси Групи зменшилися на 12,3%, до 53 221 тис. грн. за рахунок виробничих 
запасів та незавершеного виробництва. Переважна частина виробничих запасів. а 
також усе незавершене виробництво обліковується у складі запасів 
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат». Суттєву питому вагу у загальній сумі запасів 
займають поточні біологічні активи, а саме, молодняк свиней та ВРХ, які 
обліковуються на ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» та ТОВ «Глобинський 
м’ясомолочний комплекс».
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Фінансування діяльності Групи «Глобино» у І півріччі 2010 року здійснювалося 
майже рівною мірою за рахунок власних та запозичених коштів. Власний капітал 
Групи зріс на 13,4%, до 297 294 тис. грн., внаслідок прибуткової діяльності.

Довгострокові зобов’язання зросли у 2,2 рази та на 30.06.2010 р. склали 
62 937 тис. грн., у т.ч. довгострокові кредити банків – 22 702 тис. грн. (зменшення 
на 4 014 тис. грн.) та інші довгострокові зобов’язання – 40 014 тис. грн. (збільшення
на 38 798 тис. грн.). Довгострокові кредитні позики залучалися 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». У складі інших фінансових зобов’язань
обліковується переважно заборгованість за облігаціями, які було випущено 
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат».

Поточні зобов’язання змінилися несуттєво – зросли на 3,1%, до 122 538 тис. грн. У 
структурі поточних зобов’язань відбулися такі зміни: зросла кредиторська 
заборгованість на 25,1%, до 53 610 тис. грн.,  натомість зменшилася заборгованість 
за короткостроковими банківськими кредитами на 7,7% та склала 64 598 тис. грн., у 
т.ч. ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» – 50 242 тис. грн.

Аналіз фінансових результатів Групи «Глобино»

У І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, консолідований чистий 
дохід від реалізації продукції «Групи «Глобино» зріс на 82,7%, до 402 147 тис. грн. 
(Таблиця 4.3). Переважну частину доходу від реалізації продукції забезпечує 
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», який переробляє продукцію з тваринницьких 
господарств (ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» та ТОВ «Глобинський 
м’ясомолочний комплекс»), а також реалізує готову продукцію (масло, сир) 
ВАТ «Глобинський маслозавод» за договорами комісії.

Собівартість реалізованої продукції зросла швидшими темпами за рахунок 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», що зумовлено подорожчанням 
зернових культур та відповідно комбікормів. Отже, валова рентабельність 
зменшилася з 39,2% до 28,4%. Сума валового прибутку склала 114 057 тис. грн., що 
на 32,3% більше, ніж торік. Найбільша сума валового прибутку (більше половини) 
сформувалася на ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», також суттєві обсяги
валового прибутку забезпечило ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», яке як 
сільгоспвиробник має пільги з оподаткування. 
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Таблиця 4.3. Консолідовані фінансові результати Групи «Глобино», тис. грн. 

Стаття 6 місяців 2008 6 місяців 2009 6 місяців 2010 Відхилення 6 місяців 2010/
6 місяців 2009, +/-

Чистий доход від реалiзацiї продукції 224 384 220 143 402 147 + 182 004

Собівартість реалiзованої продукцiї 179 342 133 916 288 090 + 154 174

Валовий прибуток 45 042 86 227 114 057 27 830

Інші операційні доходи 16 085 9 303 18 762 + 9 459

Адміністративні витрати 4 435 4 056 7 378 + 3 322

Витрати на збут 28 794 41 615 61 329 + 19 714

Інші операційні витрати 9 075 8 908 12 825 + 3 917

Фiнансовi результати від операційної діяльності 18 823 40 951 51 287 10 336

Інші фiнансовi доходи 286 129 176 + 47

Інші доходи 435 13 252 1 344 - 11 908

Фiнансовi витрати 2 670 10 768 10 781 + 13

Інші витрати 216 1 080 1 752 + 672

Податок на прибуток від звичайної діяльності 527 2 784 4 516 + 1 732

Чистий прибуток 16 131 39 700 35 758 - 3 942

Валова рентабельність, % 20,0 39,2 28,4 - 10,8 в.п.

Операційна рентабельність, % 8,4 18,6 12,8 - 5,8 в.п.

Рентабельність діяльності, % 7,2 18,0 8,9 - 9,1 в.п.

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

Зниження рентабельності основної діяльності позначилося на показниках 
операційної діяльності. Сума операційного прибутку зросла на 25,2%, до 
51 287 тис. грн., а операційна рентабельність зменшилася з 18,6% до 12,8%. 
Оскільки витрати на збут формуються на ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», 
найбільша частина операційного прибутку залишалася на 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс».

За підсумковими результатами діяльності сума чистого прибутку у І півріччі 
2010 року зменшилася на 9,9%, до 35 758 тис. грн., рентабельність діяльності Групи 
– з 18,0% до 8,9%.

Боргове навантаження Групи «Глобино»

Протягом І півріччя 2010 року чистий борг Групи «Глобино» зріс на 30,9%, до
122 289 тис. грн. (Таблиця 4.4). Станом на 30.06.2010 р. фінансові зобов’язання 
Групи було представлено заборгованістю за кредитами на суму 87 300 тис. грн. (у 
т.ч. короткострокові – 64 598 тис. грн.) та іншими фінансовими зобов’язаннями на 
суму 40 014 тис. грн. (у т.ч. заборгованість за облігаціями – 39 333 тис. грн.). 
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Таблиця 4.4. Показники боргового навантаження Групи «Глобино»

Стаття балансу 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.06.2010

Довгострокові кредити банків, тис. грн. 29 046 35 118 26 716 22 702

Інші довгострокові фiнансовi зобов'язання, тис. грн. 12 454 26 795 1 216 40 014

Короткострокові кредити банків, тис. грн. 23 092 39 587 69 996 64 598

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 1 163 5 030 4 516 5 025

Чистий борг, тис. грн. 63 429 96 470 93 412 122 289

Операційний прибуток, тис. грн. 3 837 59 355 89 368 99 704*

Співвідношення чистого боргу до операційного прибутку 16,5 1,6 1,0 1,2

* розраховано за останні 12 місяців

Джерело: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

Обсяг операційного прибутку, розрахованого за останні 12 місяців, зріс меншою 
мірою, ніж чистий борг, – на 11,6%, до 99 704 тис. грн. Незважаючи на відчутне 
зростання чистого боргу, боргове навантаження Групи залишається помірним: на 
30.06.2010 р. співвідношення чистого боргу до операційного прибутку, 
розрахованого за останні 12 місяців, становило 1,2.

Інформація про поточні інвестиційні проекти Групи «Глобино»

Позикові кошти залучаються Групою для фінансування інвестиційної діяльності. 
Також інвестиції здійснюються за рахунок власних коштів. Наразі Група має 
чотири основні напрями інвестиційної діяльності:

 будівництво експедиційного центру у м. Глобине, де зберігається і сортується 
для подальшої реалізації готової продукції ТОВ «Глобинський 
м’ясокомбінат»;

 будівництво нового забойного цеха у м. Глобине;

 розвиток напряму розведення свиней (завершення будівництва репродуктора 
та зведення додаткових цехів для відгодівлі поросят);

 будівництво комбікормового заводу.

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» належить до Групи «Глобино», в яку входять ще 

6 підприємств, що спеціалізуються на вирощування ВРХ та свиней, переробці молока та 

виробництві сиру, виробництві цегли та інших будівельних матеріалів, здійсненні будівельних 

робіт та торгівельній діяльності. ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» володіє частками 

ВАТ «Глобинський маслозавод» та ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». З іншими 

підприємствами Групи ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» пов’язано через власника.
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Валюта консолідованого балансу Групи «Глобино» протягом І півріччя 2010 року зросла на 

17,8%, до 482 909 тис. грн. переважно за рахунок необоротних активів (на 23,4%, до 

296 787 тис. грн.), здебільшого, внаслідок нарощення основних засобів. Оборотні активи Групи 

також зросли (на 9,7%, до 186 100 тис. грн.) за рахунок дебіторської заборгованості. 

Фінансування діяльності Групи «Глобино» у І півріччі 2010 року здійснювалося майже рівною 

мірою за рахунок власних та запозичених коштів. Власний капітал Групи зріс на 13,4%, до 

297 294 тис. грн., в результаті прибуткової діяльності. Довгострокові зобов’язання зросли у 

2,2 рази, до 62 937 тис. грн., через реалізацію на вторинному ринку облігацій, які було 

випущено ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат». Поточні зобов’язання змінилися несуттєво –

зросли на 3,1%, до 122 538 тис. грн., проте у структурі поточних зобов’язань відбулися зміни: 

зросла кредиторська заборгованість зменшилася заборгованість за короткостроковими 

банківськими кредитами. 

У І півріччі 2010 року, порівняно з І півріччям 2009 року, консолідований чистий дохід від 

реалізації продукції «Групи «Глобино» зріс на 82,7%, до 402 147 тис. грн. Проте собівартість 

реалізованої продукції зросла швидшими темпами, а отже, валова рентабельність зменшилася з 

39,2% до 28,4%. Зниження рентабельності основної діяльності позначилося на підсумкових 

показниках: операційна рентабельність зменшилася з 18,6% до 12,8%, рентабельність 

діяльності Групи – з 18,0% до 8,9%. Сума чистого прибутку, отриманого Групою «Глобино» у 

І півріччі 2010 року, становила  35 758 тис. грн., що на 9,9% менше, ніж у І півріччі 2009 року.

Станом на 31.12.2009 р. фінансові зобов’язання Групи «Глобино» було представлено 

заборгованістю за кредитами на суму 87 300 тис. грн. (у т.ч. короткострокові – 64 598 тис. грн.) 

та іншими фінансовими зобов’язаннями на суму 40 014 тис. грн. (у т.ч. заборгованість за 

облігаціями – 39 333 тис. грн.). Незважаючи на відчутне зростання чистого боргу у І півріччі 

2010 року, боргове навантаження Групи залишається помірним: на 30.06.2010 р. 

співвідношення чистого боргу до операційного прибутку, розрахованого  за останні 12 місяців, 

становило 1,2.
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Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» підвищено до 

рівня uaА, прогноз «стабільний».

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» підвищено до рівня uaА, прогноз «стабільний».

Голова рейтингового комітету О.В. Шубіна

Начальник відділу корпоративних рейтингів А.Г. Кулик

Начальник сектору рейтингів підприємств АПК К.С. Васіна
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Додатки
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Додаток до рейтингового звіту №1

Балансові дані ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», тис. грн.

Стаття балансу Код 
рядка

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.06.2010

АКТИВ

I. Необоротні активи

Нематерiальнi активи:

залишкова вартість 010 – 63 118 125 265 297

первісна вартість* 011 – 63 118 125 265 297

знос* 012 – – – – – –

Незавершене будівництво 020 238 480 768 9 357 13 863 22 559

Основні засоби:

залишкова вартість 030 28 313 38 532 68 491 91 817 118 599 151 652

первісна вартість* 031 32 642 49 022 88 801 129 841 175 840 222 944

знос* 032 4 329 10 491 20 310 38 024 57 241 71 292

Довгострокові біологічні активи

справедлива (залишкова) вартість 035 – – – – – –

первісна вартість 036 – – – – – –

накопичена амортизація 037 – – – – – –

Довгострокові фiнансовi iнвестицiї:

які обліковуються за методом участі в капiталi інших 
підприємств

040 623 3 169 8 925 11 174 44 251 2 674

iншi фiнансовi iнвестицiї 045 – – – – 6 828 48 404

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 – – – – – –

Інвестиційна нерухомість

справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 – – – – – –

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 – – – – – –

знос інвестиційної нерухомості 057 – – – – – –

Вiдстроченi податкові активи 060 – – 1 330 4 420 4 420 4 420

Гудвіл 065 – – – – – –

Iншi необоротні активи 070 – 37 37 37 37 37

Усього за розділом I 080 29 174 42 280 79 669 116 930 188 263 230 043

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 3 334 4 734 6 925 12 133 20 573 16 216

поточні біологічні активи 110 – – – – – –

незавершене виробництво 120 130 880 431 10 066 3 996 195

готова продукція 130 168 904 141 84 535 875

товари 140 125 12 146 1 035 1 373 497

Векселі одержані 150 – – – – – –

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалiзацiйна вартість 160 28 481 33 074 49 744 76 815 86 659 97 285

первісна вартість 161 28 481 33 074 49 744 76 815 86 659 97 285

резерв сумнівних боргів 162 – – – – – –

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 1 127 43 104 752 283 37

за виданими авансами 180 – – – – 6 795 12 097
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Стаття балансу Код 
рядка 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.06.2010

з нарахованих доходів 190 – – – – – –

із внутрiшнiх розрахунків 200 – – – – – –

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 – 240 2 030 16 669 5 199 9 932

Поточні фiнансовi iнвестицiї 220 – 4 – – – –

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в нацiональнiй валюті 230 720 1 669 705 2 589 4 391 4 345

в iноземнiй валюті 240 4 4 142 – – –

Iншi оборотні активи 250 – 267 – – 3 360 2 643

Усього за розділом II 260 34 091 41 830 – – 133 164 144 122

III. Витрати майбутніх перiодiв 270 – 1 – – – –

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 – – – – – –

Баланс 280 63 265 84 111 142 930 240 549 321 427 374 165

ПАСИВ

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 5 795 5 795 5 795 5 795 5 795 5 795

Пайовий капітал 310 – – – – – –

Додатковий вкладений капітал 320 – – – – – –

Інший додатковий капітал 330 – – – – 24 816 24 816

Резервний капітал 340 11 11 2 718 2 718 2 718 2 178

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6 337 12 358 14 400 22 228 75 201 84 869

Неоплачений капітал 360 – – – – – –

Вилучений капітал 370 – – – – – –

Усього за розділом I 380 12 143 18 164 22 913 30 741 108 530 117 658

II. Забезпечення наступних витрат i платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 – – – – – –

Інші забезпечення 410 – – – – – –

Цільове фінансування 420 2 2 – 2 – –

Усього за розділом II 430 2 2 – 2 – –

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 – – – – – –

Інші довгострокові фiнансовi зобов'язання 450 – 35 000 65 454 79 795 54 216 92 333

Вiдстроченi податковi зобов'язання 460 – – – – – –

Інші довгостроковi зобов'язання 470 – – – – – –

Усього за розділом III 480 – 35 000 65 454 79 795 54 216 92 333

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 5 620 300 6 134 28 337 61 150 50 242

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510 – – – – – –

Векселі видані 520 2 500 – – – – –

Кредиторська заборгованість за товари 530 40 371 26 665 43 620 94 358 86 247 100 911

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 – – – – – –

з бюджетом 550 144 686 601 116 1 146 1 057

з позабюджетних платежів 560 – – – – – –

зі страхування 570 409 770 1 082 801 2 166 2 338

з оплати працi 580 870 2 304 2 821 2 346 5 551 5 797
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Стаття балансу Код 
рядка 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.06.2010

з учасниками 590 – – – – – –

із внутрішніх розрахунків 600 – – – – – –

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 – – – – – –

Iншi поточні зобов'язання 610 1 206 219 345 4 053 2 421 3 829

Усього за розділом IV 620 51 120 30 944 54 603 130 011 158 681 164 174

V. Доходи майбутніх перiодiв 630 – – – – – –

Баланс 640 63 265 84 111 142 970 240 549 321 427 374 165
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Додаток до рейтингового звіту №2

Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», тис. грн.

Стаття Код 
рядка

2005 2006 2007 2008 6 місяців 
2009

2009 6 місяців 
2010

I. Фiнансовi результати

Дохід вiд реалiзацiї продукції 010 163 405 203 187 300 832 483 981 281 801 670 743 406 372

Податок на додану вартість 015 27 199 33 865 47 922 80 588 46 952 111 758 67 716

Акцизний збiр 020 – – – – – – –

025

Інші вирахування з доходу 030 – – – – – – –

Чистий доход (виручка) від реалiзацiї продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 136 206 169 323 252 910 403 393 234 849 558 985 338 656

Собівартість реалiзованої продукцiї (товарів, робіт, 
послуг)

040 127 480 150 798 207 252 337 786 176 583 451 617 258 962

Валовий:

прибуток 050 8 727 18 525 45 658 65 607 58 266 107 368 79 694

збиток 055 – – – – – – –

Інші операційні доходи 060 3 322 12 977 2 241 25 147 2 872 40 106 9 074

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

061 – – – – – – –

Адміністративні витрати 070 1 624 3 216 5 394 7 104 2 878 7 608 5 008

Витрати на збут 080 2 680 17 844 36 239 50 235 43 983 105 585 56 263

Інші операційні витрати 090 3 869 4 739 4 969 21 585 4 540 10 401 5 437

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

091 – – – – – – –

Фiнансовi результати від операційної діяльності:

прибуток 100 3 876 5 702 1 298 11 830 9 737 23 880 22 060

збиток 105 – – – – – – –

Доход від участі в капіталі 110 – – – – 29 301 41 577

Інші фiнансовi доходи 120 – 25 166 902 112 561 176

Інші доходи 130 11 022 4 816 11 182 675 10 203 11 032 1 287

Фiнансовi витрати 140 1 032 202 204 5 044 9 485 17 500 9 720

Витрати від участі в капіталі 150 – – – – – – –

Інші витрати 160 7 275 2 258 6 041 – 147 715 518

Фiнансовi результати від звичайної діяльності до 
оподаткування

прибуток 170 6 591 8 083 6 401 8 363 39 721 58 835 13 285

збиток 175 – – – – – – –

Від вибуття активів і погашення зобов’язань унаслідок 
припинення діяльності

прибуток 176 – – – – – – –

збиток 177 – – – – – – –

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 274 2 062 1 652 535 2 232 5 862 3 617

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 – – – – – – –

Фiнансовi результати від звичайної діяльності:

прибуток 190 5 317 6 021 4 749 7 828 37 489 52 973 9 668

збиток 195 – – – – – – –

Надзвичайні:

доходи 200 – – – – – – –
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Стаття Код 
рядка 2005 2006 2007 2008 6 місяців 

2009 2009 6 місяців 
2010

витрати 205 – – – – – – –

Податки з надзвичайного прибутку 210 – – – – – – –

Частки меншості 215 – – – – – – –

Чистий:

прибуток 220 5 317 6 021 4 749 7 828 37 489 52 973 9 668

збиток 225 – – – – – – –

Забезпечення матеріального заохочення 226 – – – – – – –

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 230 119 360 140 847 200 371 331 894 194 082 489 890 261 537

Витрати на оплату праці 240 7 731 18 070 28 177 33 884 14 231 41 314 32 812

Відрахування на соціальні заходи 250 2 944 6 658 10 461 12 586 5 170 14 718 11 808

Амортизація 260 2 229 6 283 9 873 17 736 9 961 19 349 14 075

Інші операційні витрати 270 3 399 4 739 4 971 20 610 4 540 10 391 5 437

Разом 280 135 662 176 597 253 853 416 710 227 984 575 662 325 669

IІI. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 300 – – – – – – –

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 – – – – – – –

Чистий прибуток на одну просту акцію 320 – – – – – – –

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 330 – – – – – – –

Дивіденди на одну просту акцію 340 – – – – – – –



Рейтинговий звіт  (GBMK 002-005)   –   ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 35

Додаток до рейтингового звіту №3

Рух грошових коштів ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», тис. грн. 

2005 2006 2007 2008 2009
Стаття Код 

рядка Надход-
ження

Видаток Надход-
ження

Видаток Надход-
ження

Видаток Надход-
ження

Видаток Надход-
ження

Видаток

І. РУХ КОШТІВ У 
РЕЗУЛЬТАТІ 
ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Прибуток (збиток)від 
звичайної діяльності 

010 6 591 – 8 083 – 6 401 – 8 363 – 58 835 –

Коригування на:

амортизацію 
необоротних активів

020 2 289 х 6 283 х 9 873 х 17 736 х 19 349 х

збільшення 
(зменшення) 
забезпечень

030 – – – – – 2 2 – – –

збиток (прибуток) від 
нереалізованих 
курсових різниць

040 – – 78 – 168 17 288 – – –

збиток (прибуток) від 
неопераційної 
діяльності

050 – 3 747 – 2 583 – 5 307 – 1 577 – 52 455

Витрати на сплату 
відсотків

060 1 032 х 202 х 204 х 5 044 х 17 500 х

Прибуток (збиток) від 
операційної діяльності до 
зміни в чистих оборотних 
активах

070 6 165 – 12 064 – 11 320 – 29 856 – 43 229 –

Зменшення (збільшення):

оборотних активів 080 – 20 022 – 7 078 – 22 302 57 58 631 11 848 25 832

витрат майбутніх 
періодів

090 – – – 1 1 – – – – –

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань 100 20 078 – – 15 106 17 824 – 40 329 1 241 5 600 9 743

доходів майбутніх 
періодів

110 – – – – – – – – – –

Грошові кошти від 
операційної діяльності

120 6 221 – – 10 120 6 843 – 10 370 – 25 102 –

Сплачені:

відсотки 130 х 1 123 х 202 х 204 х 5 044 х 17 500

податки на прибуток 140 х 1 274 х 1 825 х 3 032 х х 5 588

Чистий рух коштів до 
надзвичайних подій

150 3 824 – – 12 146 3 607 – 5 326 – 2 014 –

Рух коштів до 
надзвичайних подій

160 – – – – – – – – – –

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

170 3 824 – – 12 146 3 607 – 5 326 – 2 014 –

ІІ. РУХ КОШТІВ У 
РЕЗУЛЬТАТІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Реалізація:

фінансових інвестицій 180 471 х 2 550 х 5 752 х 4 970 х 10 014 х

необоротних активів 190 11 022 х 2 266 х 385 х 99 х 522 х

майнових комплексів 200 – – – – – – – – – –
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Отримані:

відсотки 210 – х 25 х 166 х 902 х 561 х

дивіденди 220 – х – х – х – х – х

Інші надходження 230 – х – х – х – х – х

Придбані:

фінансові інвестиції 240 х х 2 550 х 5 752 х 2 249 х 13

необоротні активи 250 х 19 560 х 18 797 х 40 122 х 41 111 х 18 530

майнові комплекси 260 х – х – х – х – х –

Інші платежі 270 х – х – х – х – х –

Чистий рух коштів до 
надзвичайних подій

280 – 8 067 – 16 506 – 39 571 – 37 389 – 7 446

Рух коштів до 
надзвичайних подій

290 – – – – – – – – – –

Чистий рух від 
інвестиційної 
діяльності

300 – 8 067 – 16 506 – 39 571 – 37 389 – 7 446

ІІІ. РУХ КОШТІВ У 
РЕЗУЛЬТАТІ 
ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження власного 
капіталу

310 5 795 х – х – х – х – х

Отримані позики 320 5 620 х 25 362 х 50 380 х 76 054 х 94 255 х

Інші надходження 330 – х 35 000 х – х – х – х

Погашення позик 340 х 6 710 х 30 682 х 15 093 х 41 961 х 87 021

Сплачені дивіденди 350 х – х – х – х – х –

Інші платежі 360 х – х – х – х – х –

Чистий рух коштів до 
надзвичайних подій

370 4 705 – 29 680 – 35 287 – 34 093 – 7 234 –

Рух коштів до 
надзвичайних подій

380 – – – – – – – – – –

Чистий рух від 
фінансової діяльності

390 4 705 – 29 680 – 35 287 – 34 093 – 7 234 –

Чистий рух за звітний 
період

400 462 – 1 027 – – 677 2 030 – 1 802 –

Залишок коштів на 
початок року

410 263 х 725 х 1 673 х 847 х 2 589 х

Вплив зміни валютних 
курсів на залишок коштів

420 – – – 78 17 168 – 288 – –

Залишок коштів на кінець 
року

430 725 х 1 673 х 846 х 2 589 х 4 391 х

  


