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Оновлено рейтинг облігацій СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ»  
  
 

 16 серпня 2018 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» 
прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу облігацій СПОП 
«БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ»  (код ЄДРПОУ 03771577) по національній шкалі на рівні 
uaB-. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB- 
характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими 
українськими позичальниками або борговими інструментами. Має місце дуже 
висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих 
комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка облігацій 
оновлювалася виходячи з аналізу результатів роботи Підприємства за шість 
місяців 2018 року. 

  
1. Активи СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» з 01/01/2018р. по 01/07/2018р. 

зменшились на 0.54% до 990.120 млн. грн. Валові зобов’язання Компанії за 
цей же період збільшились на 1.06% до 878.450 млн. грн., а власний капітал 
зменшився на 11.53% до 111.670 млн. грн. В результаті скорочення обсягів 
власного капіталу на фоні зростання зобов’язань Підприємства, 
співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями знизилось на 1.81 
п.п. до 12.71%. 

 
Таблиця 1 

Ключові балансові показники  
СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ»  (03771577), тис. грн., п.п., % 

# Назва показника 01/07/2018 01/01/2018 Зміна 
Темп 

зростання 
1 Активи 990 120 995 501 -5 381 -0.54% 

2 Власний капітал 111 670 126 227 -14 557 -11.53% 

3 Зобов'язання 878 450 869 274 9 176 1.06% 

4 Дебіторська заборгованість 695 904 691 176 4 728 0.68% 

5 Кредиторська заборгованість 877 867 869 259 8 608 0.99% 

6 
Співвідношення між дебіторською та 
кредиторською заборгованістю 

79.27% 79.51% -0.24 п.п. - 

7 
Співвідношення між власним капіталом та 
зобов'язаннями 

12.71% 14.52% -1.81 п.п. - 

 

 
2. Обсяги кредиторської та дебіторської заборгованості СПОП 

«БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» протягом першого півріччя 2018 року збільшились 
несуттєво: на 0.99% та 0.68% відповідно. Тому співвідношення між 
дебіторською і кредиторською заборгованістю за аналізований період 
залишилось майже незмінним, а саме: зменшилось на 0.24 п.п. до 79.27%. 
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Таблиця 2 
Фінансові результати і показники ефективності роботи 
СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ»  (03771577), тис. грн., п.п., % 

# Назва показника 
2018 

(01/07/2018) 
2017 

(01/07/2017) 
Зміна 

Темп 
зростання 

1 Чистий доход від реалізації продукції 11 197 190 821 -179 624 -94.13% 

2 Чистий прибуток -14 557 -14 063 -494 - 

3 Рентабельність продажів -72.13% -3.69% -68.44 п.п. - 

4 Рентабельність власного капіталу -12.24% -7.90% -4.34 п.п. - 

5 Рентабельність активів -1.47% -1.12% -0.34 п.п. - 

6 Довгострокові та поточні зобов'язання 877 867 1 100 947 -223 080 -20.26% 

7 EBITDA -7 948 -6 648 -1 300 - 

8 EBIT -8 076 -7 033 -1 043 - 

9 
EBITDA / Довгострокові та поточні 
зобов'язання 

-0.91% -0.60% -0.30 п.п. - 

10 EBIT / Довгострокові та поточні зобов'язання -0.92% -0.64% -0.28 п.п. - 

 

3. Чистий дохід від реалізації, отриманий СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» за 
два квартали 2018 року, скоротився порівняно з першим півріччям 2017 року 
в 17 разів. При цьому, розмір чистого збитку Підприємства за перше півріччя 
2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року практично не 
змінився і склав 14.557 млн. грн. 

 
4. Збиткова діяльність Підприємства в аналізованому періоді 2018 року 

з одночасним скороченням показників чистого доходу та власного капіталу 
СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» призвела до зростання від’ємних значень 
показників його рентабельності.  

 
5. EBIT та EBITDA СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» за шість місяців 2018 

року погіршились порівняно з показниками за шість місяців 2017 року і 
становили -8.076 млн. грн. та -7.948 млн. грн відповідно. Співвідношення 
вищезазначених показників на кінець другого кварталу поточного року до 
довгострокових та поточних зобов’язань також було від’ємним. Не дивлячись 
на погіршення фінансових результатів, згідно зі звітністю, Емітент виконував 
свої зобов'язання по сплаті відсотків за облігаціями в повному обсязі. Зокрема, 
в звітному періоді на сплату відсотків було спрямовано 3,241 млн. грн. 

 
Таким чином, вивчення звітності та показників діяльності СПОП 

«БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ»  (код ЄДРПОУ 03771577) за шість місяців 2018 року 
показало:  

• скорочення обсягу активів і власного капіталу; 

• низьке значення співвідношення між власним капіталом та 
зобов'язаннями; 

• падіння ділової активності; 

• збиткову діяльність Підприємства. 
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