
Окремі фінансово-економічні показники 

ВАТ “Патент” (станом на 01.02.1997 року) 

та перспективи і проблеми залучення інвестицій. 

 

Суттєве покращення фінансового та економічного стану підприємства 

почалось після 27 червня 1996 року, тобто після Загальних зборів акціонерів 

ВАТ та, відповідно, зміни керівника - Генерального директора. 

  

Загальний об’єм виробництва в натуральному виразі збільшився в 1,5 

рази. В тому числі: 

1.  Послуги по описанню винаходів збільшились в 2 півріччі 1996 р. в 

порівнянні з 1 півріччям 1996 року в 2,2 рази. 

      2. Випуск книжково - журнальних видань - на 73%; 

      3. Виробництво ТНС - на 76%; 

          4. Виготовлення бланків та іншої продукції -на 75%. 

 

В цифрах та сумах - об’єми виробництва в натуральному виразі (млн. прив. 

арк./ відб.) складали в першому півріччі 1996 року  2.70, в другому півріччі - 

3.92; випуск товарів народного споживання (тис.грн.) відповідно  77,76  і  94,54; 

книжково - журнальна продукція (тис. грн.) - 153,3 і 202,2; випуск продукції для 

Укрдержпатента (тис. грн.) 71,2 і 112,5;  продукція на експорт (крім країн СНД) 

в І півріччі 0, в другому - 2500 дол.США; рекламна, бланкова та листова 

продукція (тис.грн.) - 39,4 і 44,0; кількість видів виготовлених товарів народного 

споживання - 10  і  22; середньомісячна зарплата одного працюючого (грн.) - 

90,0  і 103,0;  скорочення чисельності (чол.) - 21 і 22.  

 Вищевказане варто порівняти з темпами падіння замовлень описів 

винаходів для Роспатенту  -  (кількість примірників втис.) : в 1993 році - 8231, в 

1994 - 2796, в 1995 - 2643, в 1996 - 920.  

 

В 1996 році балансовий прибуток ВАТ “Патент” становив 182 тис. грн.  

  З цієї суми сплачено: 

- 30% від прибутку                              - 45,6 тис. грн.  

- штрафи, пені, фінансові санкції (нараховані за період діяльності 

попереднього керівництва)                           - 46,4 тис. грн. 

             

Відраховано у фонди: 

- резервний фонд                                   -   4,5 тис.грн.   

- фонд розвитку виробництва               - 34,3 тис.грн. 

- фонд соціального розвитку                 - 10,7 тис.грн. 

- фонд заохочення                                   - 27,0 тис.грн. 

- фонд дивідендів                                     - 13,5 тис.грн. 

 



За 1996 рік підприємство отримало 0,9 коп. чистого прибутку в розрахунку 

на одну гривню свого майна. 

Загалом на фонд дивідендів направлено 15% чистого прибутку (13,5 

тис.грн.), що в розрахунку на одну акцую номінальною вартістю 5 коп. складає 

1,6 коп (або 32%). 

Сума чистих активів в 233 рази перевищує номінальну вартість звичайних 

акцій, що  має важливе значення при формуванні курсової вартості акцій.   

Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого в 1996 році 

склала 102,1 грн., при середньосписковій чисельності працюючих (станом на 

01.02.97) в 330 чоловік. 

З червня 1996 року адміністрацією підприємства скорочено ряд зайвих 

посад та звільнено 22 чоловіка. 

За підсумками роботи в 1996 рік працівникам підприємства виплачена 

винагорода (т.з. тринадцята зарплата) в сумі 42 тис. грн., що в середньому 

складає 117,6 грн. на одного працюючого. 

 

Перспективи та проблеми залучення інвестицій. 

Непогані фінансово-економічні показники однак є недостатніми з точки 

зору перспективи розвитку підприємства. Так, на порядку денному гостро стоять 

питання модернізації виробництва шляхом заміни морально та фізично 

зношеного обладнання  (друкарські станки, комп’ютери, тощо) та устаткування. 

Однозначно, що без залучення додаткового капіталу з метою фінансування 

програм модернізації виробництва, подальший розвиток і, навіть, утримання 

виробництва на досягнутому рівні неможливо. 

З отриманням підприємством видавничих прав (спеціальний дозвіл), ВАТ 

“Патент” зможе продукувати книжково- журнальну продукцію. Сьогодні є 

начальна потреба в придбанні 4-5 красочної (для повнокольорового друку) 

друкарської машини. (На сьогодні на Україні діє єдиний комплекс-

Поліграфічний центр видавництва “Бліц-інформ” з подібним обладнанням). 

Вартість такого комплексу-в межах 700-800 тис. доларів США. 

Крім того, суттєво росте попит на різного роду пакувальну продукцію. Для 

задоволення попиту є потреба в спеціальному обладнанні для виготовлення 

етикеток (сьогодні виготовлення етикеток здійснюється  в Угорщині і 

Словаччині). Вартість вищевказаного обладнання сягає близько 200-300 

тис.доларів США. Забезпечення підприємства вищевказаним обладнанням 

дозволить в десятки разів збільшити ефективність виробництва ВАТ “Патент”. 

Для виконання програм переоснащення виробництва необхідне залучення 

інвестицій. (Можливий шлях і через отримання валютних банківських кредитів 

та лізингу). Однак, через відсутність гарантій з боку держави, високий 

банківський відсоток та відсутність лізингового законодавства, таке 

фінансування є  на сьогодні проблематичним, а в ряді випадків-нереальним). 



Залучення інвестицій можливе як шляхом продажу пакету акцій 

підприємства під інвестиційні зобов’язання (ФДМУ належать 30% акцій ВАТ 

“Патент”), так і шляхом збільшення Статутного фонду ВАТ на величину 

пропанованих інвестицій або вартості вказаного обладнання (для  здійснення    

модернізації виробництва). 

Більше того, залучення інвестицій необхідне і для отримання оббігових 

коштів, фактично відсутніх (в достатній кількості) через виплати працюючим за 

вимушені простої та у вигляді 13-ої зарплати, тощо.  

 

До відсутності інвестицій на ВАТ “Патент” слід віднести такі причини: 

1. Суб’єктивні: 

 Регіональним відділенням ФДМУ заблоковано продаж 30% акцій Статутного 

фонду; 

 значне розпорошення (більше 20%) акціонерного капіталу серед дрібних 

інвесторів; 

 судовий позов колишнього директора “Патенту” до РВ ФДМУ про 

неправильність приватизації ВАТ “Патент”.  

2. Об’єктивні : 

 відсутність гарантій інвестицій; 

 недосконалість діючого законодавства (в т.ч. в частині повернення частини 

прибутку у вигляді дивідендів потенційному інвестору). 

 За період з червня 1996 року Радою акціонерів та Радою директорів ВАТ 

“Патент“ неодноразово розглядались питання залучення інвестицій (в т.ч. й 

іноземних). Однак, через вищевказані причини, три серйозні потенційні 

інвестори (Угорщини, Чехії, Польщі) відклали свої наміри на майбутнє. 

 

 

 

Голова Ради Товариства 

ВАТ “Патент”                ____________________  Ю.В. Ключевський 


