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1. Організаційна
структура та опис
діяльності підприємства

Загальні відомості

Організаційна структура та опис діяльності
підприємства

Повне найменування емітента
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Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

05523398

Дата проведення державної реєстрації

16.01.1995

Місцезнаходження

вул. Будіндустрії, буд. 7. м. Київ, 01013
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zzbk@kovalska.com

Продукція, послуги

Організаційна структура та опис діяльності
підприємства

Компанія виготовляє залізобетонні конструкції для споруд каркасного типу соціально-громадського призначення, а
також продукцію загально-будівельного призначення – товарні бетони та розчинні суміші, дорожні плити, плити перекриття, фігурні
елементи мощення, бордюри.
Компанія, окрім звичайних бетонів і розчинів, виготовляє бетонні суміші різної пластичності – від жорстких до
самоущільнюючих: звичайні, дрібнозернисті, дорожні, гідротехнічні та фібробетони.

Основними видами діяльності Компанії є:
ринок збуту - це
виробництво
стінних
блоків
виробництво
збірних
бетонних та
залізобетонних
виробів

виробництво
металевих
конструкцій

транспортноекспедиційні
послуги

ринок будівництва в
м. Києві та Київської
обл.

основні споживачі
продукції – юридичні
особи та фізичні
особи

Продукція, послуги

Організаційна структура та опис діяльності
підприємства

✓ Для виробництва продукції використовується тільки найкраща сировина, яка пройшла вхідний контороль

і гарантує найвищі показники якості.
✓ Виробництво ведеться на самому сучасному обладнанні, аналогів якому немає в Україні.
✓ Зразки продукції пройшли тисячі найсуворіших випробувань, які підтвердили її відповідність
міжнародним стандартам якості.

Організаційна
Організаційна структура та опис діяльності підприємства
структура підприємства

Будівельно монтажне управління;
Структура
підприємства: Чотири формовочні корпуси (цехи),
Два відкриті полігони,
Три бетонозмішувальні вузли,
Відкритий склад інертних,

Склад цементу і золи, який складається із 6 силосів ємністю 700т кожен,
Арматурний цех,
Допоміжні цехи.
Компанія дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має і в найближчий час не
планує створювати

2. Результати
діяльності

Ключові показники Результати діяльності

Звіт про фінансові результати 2020
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат

Відхилення

-

-

2020
2019
тис. грн
%
1 912 864
1 388 762
524 102
1 754 799 - 1 183 546 - 571 253
158 065
205 216 47 151
295 977
529 345 - 233 368
86 145 85 260 885
155 465 209 090
53 625
171 330 360 740
189 410
41 102
79 471 38 369
45 000
45 000
4 839
8 328 3 489
363
15 982 15 619
103 751 74 549 29 202
83 930 1 812 82 118
96 377
27 420 - 123 797
4 466 4 936
9 402
91 911
22 484 - 114 395

37,74%
48,27%
-22,98%
-44,09%
1,04%
-25,65%
-52,51%
-48,28%
-41,89%
-97,73%
39,17%
4531,90%
-451,48%
-190,48%
-508,78%

Ключові показники Результати діяльності
Чистий дохід від реалізації

Собівартість реалізації

1754 799
1183 546

1912 864

1388 762
2019

2020

Чистий фінансовий результат

22 484
2019

2020

-91 911

Загалом 2020 рік був збитковим для
підприємства. Чистий фінансовий збиток
становить 91 911 млн. грн. Це пов’язано з тим
що попри зростання чистого доходу на
37,74%, собівартість зросла на 48,27%,
тобто більшою мірою. Це негативно
вплинуло на маржу продажу, зокрема
валовий прибуток зменшився на 22,98%.
Також на від’ємний фінансовий результат
негативно вплинуло зростання фінансових
витрат та зменшення інших операційних
доходів.

Ліквідність та
Результати діяльності
зобов’язання
Активи Компанії станом на кінець 2019 та 2020 року
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Нематеріальн
і активи

Основні
засоби

66
179

379 449
340 596

Довгостроков Довгостроков
Відстрочені
Iнвестиційна
і та інші а дебіторська
податкові
нерухомість фінансові заборгованіст
активи
інвестиції
ь
387 611
379 801

438 181

775
450

6 111
1 645

Iнші
необоротні
активи

запаси

84 840
-

859 169
1213 416

Торгова та
інша
Гроші та їх Iнші оборотні
дебіторська
еквіваленти
активи
заборгованіст
ь
1348 520
99 242
3 957
873 077
87 004
2 842

Поточні
фінансові
інвестиції
51 314

За досліджуваний період найбільших змін зазнали залишки торгової та іншої дебіторської заборгованості, які зросли на 54%, тобто на
475,433 млн. грн. Також зросли залишки основних засобів та інвестиційної нерухомості Компанії, зокрема на 11% та 2% відповідно
станом на кінець 2020 року.
Станом на 31 грудня 2019 року інші фінансові інвестиції представлені довгостроковим банківським депозитом. Протягом 2020 року
депозит було погашено. У 2019 році Компанія придбала частку 100% в статутному капіталу ТОВ "Енереджи Продакт" за 436 913 тисяч
гривень. В 2020 році було продано частку Компанії у статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ" у розмірі 100% за 436 550 тисяч
гривень.

Ліквідність та
Результати діяльності
зобов’язання
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Нематеріальні активи

Основні засоби

Iнвестиційна нерухомість

Довгострокові та інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Iнші необоротні активи

запаси

Торгова та інша дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

Iнші оборотні активи

Поточні фінансові інвестиції

В структурі активів Компанії станом на
31.12.2020 року найбільшу частку займає
торгова та інша дебіторська заборгованість –
42,54%.

Суттєву частку займають запаси, на які
припадає 27,11% активів.
Також значна частка в структурі активів
припадає на основні засоби та інвестиційна
нерухомість - 11,97% та 12,23% відповідно.

Загальна структура активів порівняно з 2019
роком суттєво не замінилася.

Ліквідність та
Результати діяльності
зобов’язання
Активи Компанії станом на кінець 2019 та 2020 року
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Власний капітал

Інші довгострокові
зобов'язання

Короткострокові кредити
банків

172,540.00
264,451.00

630,000.00
757,000.00

414,095.00
386,066.00

Торгова та інша
кредиторська
заборгованість
1,312,247.00
1,893,935.00

Поточні забезпечення

Iнші поточні зобов'язання

7,680.00
7,305.00

633,178.00
79,748.00

На 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року затверджений і повністю сплачений статутний капітал становив 4 582 814 гривень в
кількості 18 331 256 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Станом на 31 грудня 2020 року власний капітал компанії становить 172 540 тис. грн, в порівнянні з 2019 роком зменшився на 35%,
зокрема за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку.
Кредиторська заборгованість Компанії зменшилася на 31%, проте інші поточні зобов’язання зросли на 553 430 тис. грн. зокрема за
рахунок зростання авансів отриманих до повернення та поворотної фінансової допомоги

Ліквідність та
Результати діяльності
зобов’язання
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Поточні фінансові інвестиції

В структурі пасивів Компанії станом на
31.12.2020 року найбільшу частку займає
торгова та інша кредиторська заборгованість,
на яку припадає 41,45% пасивів.
Також значна частка в структурі пасивів
належить іншим довгостроковим та поточним
зобов’язанням – 19,88% та 19,98% відповідно.
Короткострокові кредити в банках займають
13,06%.
Загальна структура пасивів порівняно з 2019
роком змінилася за рахунок зростання частки
інших поточних зобов'язань на 17, 63%.

3. Сталий розвиток

Екологічні
Сталий розвиток
аспекти

Відходи енергетичної, хімічної або металургійної промисловості можуть бути корисними для
промисловості. Реальний факт, а не вигадка. Адже з розвитком технологій можна заощадити
природні ресурси, замінивши їх золою та золошлаком. До того ж побічні продукти виробництва
часто покращують якість виготовлених з них товарів.

Дбаючи про навколишнє середовище, Компанія
виготовляє будівельні матеріали з
використанням відходів від згорання вугілля.

Соціальні аспекти та
Сталий розвиток
кадрова політика

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 757.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 62
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає: 3.
Фонд оплати праці: 158 549 тис. грн.

Задля підвищення продуктивності праці та зменшення плинності кадрів Компанія реалізує наступну кадрову
політику:
- матеріальне заохочення працівників, тобто своєчасна виплата заробітної плати, соціальні виплати та
компенсації;
- покращенні умов праці,
- підвищені рівня кваліфікації працівників шляхом відвідування семінарів, підписки на періодичні видання,
заохочення навчання працівників в вищих закладах України.

4. Дослідження

Дослідження та
Дослідження
інновації

В групу в яку входить Компанія є Інноваційний технологічний центр, який є новим структурним підрозділом.
Центр став першим і єдиним в Україні експериментальним комплексом, де проходить повномасштабний фізичні
випробування продукції від «Ковальської».

Головною метою ІТЦ стала розробка нових, удосконалення існуючих рецептур бетонних сумішей та розчинів
різного призначення. Надсучасне обладнання та унікальні прилади, що використовуються в ІТЦ, дозволяють
здійснити здійснювати механічні та інші випробування за всіма важливими параметрами.
ІТЦ пропонує ряд послуг розробки від індивідуальне замовлення рецептур, проведення науково-дослідних
експертиз, написання технологічних регламентів, надання висновків та рекламацій.

Фінансові
Дослідження
інвестиції

Станом на 31 грудня 2020 року фінансові інвестиції відсутні.
Станом на 31 грудня 2019 року інші фінансові інвестиції представлені довгостроковим банківським депозитом.
Протягом 2020 року депозит було погашено.

У 2019 році Компанія придбала частку 100% в статутному капіталу ТОВ "Енереджи Продакт" за 436 913 тисяч
гривень. В 2020 році було продано частку Компанії у статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ" у розмірі
100% за 436 550 тисяч гривень.
Нижче представлена інформація про інвестиції в дочірні підприємства:
Частка володіння (%)
Назва

Країна

АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської"

Україна

ТОВ "Енерджи Продакт"

Україна

31 грудня 2020

31 грудня 2019

Материнська компанія
-

100%

Ризики Дослідження

Ризики, які
впливають на
діяльність
Компанії:

- нестабільність законодавства, зокрема, зміна податкового законодавства в
сторону збільшення податкового навантаження;

- прийняття обмежуючих ринкові відносини актів органами державної влади;
- адміністративне втручання уряду в процес ціноутворення;
- запровадження більш складної та непрозорої дозвільної процедури у будівництві;
- зменшення реальних доходів населення в наслідок інфляційних процесів в
державі;

- погіршення загальної економічної ситуації в Україні;
- форс-мажорні обставини (стихійні лиха, введення військового чи надзвичайного
стану, тощо).

Перспективи
Дослідження
розвитку

Підвищення
маржі продажів
за рахунок
зменшення
собівартості
продукції

Збільшення
об'єму збуту
враховуючи
потреби
споживачів

Покращення
сервісу роботи з
замовниками

Освоєння
випуску нових
видів продукції,
розширення
наявної
номенклатури

Впровадження
нових
прогресивних
видів технологій
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