
 
  Коди 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дата (рік, місяць,  число) 2021 12 31 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00373869 
Територія  КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3510136300 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ ТА ТВАРИННИХ 
ЖИРІВ 

за КВЕД 10.41 

Середня кількість працівників  291   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 25030 Кiровоградська область  м. Кропивницький Урожайна, буд. 
30, т.390122 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 року  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок  
звітного періоду 

На кінець  
звітного періоду 

Шоста повна 
фінансова звітність 

за МСФЗ 
                                                  1 2 3 4 31.12.2019 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 1000 1739 2457 1952 

первісна вартість 1001 2496 3161 2740 
накопичена амортизація 1002 757 704 788 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 
Основні засоби 1010 458208 437008 473223 
первісна вартість 1011 742301 761198 719954 
знос 1012 284093 324190 246731 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 -- -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 6 6 6 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 2459 2221 561 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 462412 441692 475742 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 12711 16196 12059 

Виробничі запаси 1101 12704 16191 12020 
Готова продукція 1103 5 5 4 
Товари 1104 2 0 35 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 118522 74902 13322 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 51764 12019 9976 

з бюджетом 1135 12963 3326 10451 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13378 14753 24090 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 36 103 17 
Готівка 1166 -- -- -- 
Рахунки в банках 1167 36 103 17 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 
Інші оборотні активи 1190 767 694 12444 
Усього за розділом II 1195 210141 121993 82359 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 672553 563685 558101 
 
 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок  
звітного періоду 

На кінець  
звітного періоду 

Шоста повна 
фінансова звітність 

за МСФЗ 
                                                  1 2 3 4 31.12.2019 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 105527 105527 105527 

Капітал у дооцінках 1405 151341 151290 151364 
Додатковий капітал 1410 44629 44629 44629 
Резервний капітал 1415 -- -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 74199 111719 37975 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 375696 413165 339495 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -- -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 26138 0 51091 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 799 55 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 26138 799 51146 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  1600 -- -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  1610 59 39 157 

товари, роботи, послуги 1615 36398 131161 5178 
розрахунками з бюджетом 1620 5072 855 547 
у тому числі з податку на прибуток 1621 4643 262 40 
розрахунками зі страхування 1625 0 403 0 
розрахунками з оплати праці 1630 79 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 0 0 70984 

Поточні забезпечення 1660 9827 10204 8445 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 219284 7059 82149 
Усього за розділом IІІ 1695 270719 149721 167460 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами,  утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 672553 563685 558101 
 
 
     

Директор    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Братуняк Олег Федорович 
 (підпис) (ПІБ) 

    Головний бухгалтер    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Кавун Людмила Вікторівна 

 (підпис) (ПІБ) 
 

М. П. 
 
 



  Коди 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дата (рік, місяць,  число) 2021 12 31 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00373869 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2021 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період поперед-

нього року 

Шоста повна 
фінансова звітність  

за МСФЗ 
 (за 2019 рік) 

                                                  1 2 3 4 5 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 408598 313429 245277 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (341649) (232058) (224764) 

Валовий:   
     прибуток  2090 66949 81371 20513 

     збиток  2095 (--) (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 42215 7678 33647 
Адміністративні витрати  2130 (23443) (18688) (17230) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (38841) (10153) (35885) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 46880 60208 1045 

     збиток   2195 (--) (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 5 7 10 
Інші доходи  2240 582 2484 11378 
Фінансові витрати  2250 (462) (1546) (24) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) (--) 
Інші витрати  2270 (523) (18308) (1558) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 46482 42845 10851 

збиток 2295 (--) (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9013 -6644 -2270 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 37469 36201 8581 

     збиток  2355 (--) (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період поперед-

нього року 

Шоста повна 
фінансова звітність  

за МСФЗ 
 (за 2019 рік) 

                                                  1 2 3 4 5 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 37469 36201 8581 
 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період поперед-

нього року 

Шоста повна 
фінансова звітність  

за МСФЗ  
(за 2019 рік) 

                                                  1 2 3 4 5 
Матеріальні затрати 2500 221681 95132 116347 
Витрати на оплату праці 2505 66155 67892 55119 
Відрахування на соціальні заходи 2510 14281 13574 12126 
Амортизація 2515 42600 37331 23103 
Інші операційні витрати 2520 59216 50707 41453 
Разом 2550 403933 264636 248148 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період поперед-

нього року 

Шоста повна фінансова 
звітність за МСФЗ  

(за 2019 рік) 
                                                   1 2 3 4 5 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій  2605 -- -- -- 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію  2615 -- -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- -- 
 
      

Директор    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Братуняк Олег Федорович 
 (підпис) (ПІБ) 

    Головний бухгалтер    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Кавун Людмила Вікторівна 

 (підпис) (ПІБ) 
 

М. П. 
 



  Коди 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дата (рік, місяць,  число) 2021 12 31 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00373869 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 
за 2021 рік  

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний  
період 

За аналогічний 
період  

попереднього 
року 

Шоста повна 
фінансова 

звітність за 
МСФЗ (2019 рік) 

                                                  1 2 3 4 5 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 578689 225253 356289 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- -- 
Цільового фінансування 3010 0 0 7 
Надходження від повернення авансів 3020 48077 77 80 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 181 74 86 
Інші надходження 3095 815 304699 74809 
Витрачання на оплату:                 Товарів (робіт, послуг) 3100 (241878) (180430) (235966) 
Праці 3105 (53894) (52234) (48916) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (14281) (13490) (12852) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (69184) (21071) (17265) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (13156) (3940) (1570) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (39536) (227) (314) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (16492) (16904) (15381) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (1771) (1375) (1281) 
Інші витрачання 3190 (194730) (208708) (44374) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 52024 52795 70617 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:          фінансових інвестицій 3200 -- -- -- 

необоротних активів 3205 0 0 2200 
Надходження від отриманих:        відсотків 3215 5 7 10 
дивідендів 3220 -- -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- -- 
Інші надходження 3250 0 0 80200 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) (--) 

необоротних активів 3260 (25400) (17210) (107410) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -25395 -17203 -25000 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:             Власного капіталу 3300 -- -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- -- 
Витрачання на:                 Викуп власних акцій 3345 (--) (--) (--) 
Погашення позик 3350 26138 33225 40794 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (424) (2348) (4862) 
Інші платежі 3390 (--) (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -26562 -35573 -45656 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 67 19 -39 
Залишок коштів на початок року 3405 36 17 56 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 103 36 17 
 
 

Директор    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Братуняк Олег Федорович 
 (підпис) (ПІБ) 

Головний бухгалтер    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Кавун Людмила Вікторівна 

  М. П. (підпис) (ПІБ) 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 12 31 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 
00373869 

 
Звіт про власний капітал 

за 2021 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 105527 151341 44629 -- 74199 -- -- 375696 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок 
на початок року 4095 105527 151341 44629 -- 74199 -- -- 375696 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 37469 -- -- 37469 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -51 -- -- 51 -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -51 -- -- 37520 -- -- 37469 
Залишок на кінець року 4300 105527 151290 44629 -- 111719 -- -- 413165 
 
  
      

Директор    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Братуняк Олег Федорович 
 (підпис) (ПІБ) 

    Головний бухгалтер    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Кавун Людмила Вікторівна 

 (підпис) (ПІБ) 
 

М. П. 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 12 31 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 
00373869 

 
Звіт про власний капітал 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 105527 151364 44629 -- 37975 -- -- 339495 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок 
на початок року 4095 105527 151364 44629 -- 37975 -- -- 339495 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 36201 -- -- 36201 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -23 -- -- 23 -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -23 -- -- 36224 -- -- 36201 
Залишок на кінець року 4300 105527 151341 44629 -- 74199 -- -- 375696 
 
  

Директор    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Братуняк Олег Федорович 
 (підпис) (ПІБ) 

    Головний бухгалтер    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Кавун Людмила Вікторівна 

 (підпис) (ПІБ) 
 

М. П. 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 
00373869 

 
Звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 105527 151598 44629 -- 29159 -- -- 330913 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок 
на початок року 4095 105527 151598 44629 -- 29159 -- -- 330913 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 8581 -- -- 8581 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -234 -- -- 235 -- -- 1 
Разом змін у капіталі 4295 -- -234 -- -- 8816 -- -- 8582 
Залишок на кінець року 4300 105527 151364 44629 -- 37975 -- -- 339495 
 
     

Директор    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Братуняк Олег Федорович 
 (підпис) (ПІБ) 

    Головний бухгалтер    
ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Кавун Людмила Вікторівна 

 (підпис) (ПІБ) 
 

М. П. 
 
 
 
 



Примітки  до  фінансових  звітів   
Приватного акціонерного товариства  

„Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” за 2021 рік  
(складених за міжнародними стандартами фінансової звітності) 

 
 

1. Інформації про Товариство 
Приватне акціонерне товариство „Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” (далі – 

Товариство) зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 25030, Україна, Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, вул. Урожайна, буд. 30. Товариство, є юридичною особою, створеною відповідно 
до законодавства України. 

Основним видом дiяльностi Товариства є переробка олiйно-жирових культур. Основною 
культурою переробки на Приватному акціонерному товаристві „Кропивницький 
олiйноекстракцiйний завод” являється насiння соняшника, який складає 100% в загальному обсязi 
переробки олiї.  

Товариство – є переробним пiдприємством олiєжирової сировини, в результатi переробки 
насiння соняшника одержує олiю соняшникову, нерафiновану.  

Продукцiя Товариства по способу обробки дiлиться на 3 види:  
 олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (пресова); 
 олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (екстракцiйна); 
 олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (сумiш пресової з екстракцiйною).  
У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів Товариства у 2018 році було прийняло 

рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ (Протокол №40 вiд 25.04.2018 року). 
За 2019-2021 р. р. важливих подiй щодо розвитку Приватного акцiонерного товариства 

„Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл i т.д.) 
не вiдбувалося.  

Приватне акцiонерне товариство „Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” станом на 
31.12.2021 року, станом на 31.12.2020 року, станом на 31.12.2019 року та станом на 01.01.2019 року в 
своїй структурi не має жодного дочiрнього підприємства чи фiлiї або представництва. 

Детальна інформація про Товариство:  

Повне найменування юридичної особи  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРОПИВНИЦЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"  

Скорочене найменування юридичної особи ПРАТ"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ" 
Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Назва юридичної особи "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 00373869 

Місцезнаходження юридичної особи 
25030, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця 
Урожайна, будинок 30 

Розмір статутного (складеного) капіталу Розмір : 105527060,00 грн. 

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 

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ., Розмір внеску до 
статутного фонду (грн.): 105527060  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВ "КЕРНЕЛ КАПІТАЛ" ВОЛОДІЄ 99,1823% 
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ", КЕРНЕЛ 
ХОЛДИНГ С.А. (ЛЮКСЕМБУРГ) ВОЛОДІЄ 12,695% ТОВ"КЕРНЕЛ-
КАПІТАЛ", НАМСЕН ЛІМІТЕД (КІПР) ВОЛОДІЄ 39,93% КЕРНЕЛ 
ХОЛДИНГ С.А. РЕШТА АКЦІЙ-60,07% ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ 
ОБІГУ НА ВАРШАВСЬКІЙ ФОНДОВІЙ БІРЖІ, ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ВОЛОДІЄ 100% НАМСЕН ЛІМІТЕД - ВЕРЕВСЬКИЙ 
АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ , ШВЕЙЦАРІЯ, М. ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ ШАТІЙОН 
14.  

Види діяльності 

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів (основний);  
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 
оліями та жирами;  
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;  
56.29 Постачання інших готових страв;  
35.11 Виробництво електроенергії  

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, ім’я, по батькові (за наявності),  
дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної 
особи 

БРАТУНЯК ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ 13.10.2017 - керівник Відомості 
відсутні 

Місцезнаходження реєстраційної справи Міська рада міста Кропивницького 



Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі про включення до Єдиного 
державного реєстру відомостей про юридичну особу – у 
разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена до набрання чинності Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців" 

Дата державної реєстрації: 06.04.1993  
 
Дата запису: 20.01.2005  
 
Номер запису: 14441200000000620 

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії 
між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та 
інформаційними системами державних органів 

01.03.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000;  
02.01.1992, 71, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, КРОПИВНИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КРОПИВНИЦЬКА ДПІ 
(М.КРОПИВНИЦЬКИЙ), 39393501, (дані про взяття на облік як 
платника податків);  
01.01.1993, 11070005, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРОПИВНИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, 
КРОПИВНИЦЬКА ДПІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ), 39393501, 21, (дані 
про взяття на облік як платника єдиного внеску)  

 

Середня кількість працівників Товариства складала: станом на 31.12.2021 року – 291 особа; 
станом на 31.12.2020 року – 290 осіб; станом на 31.12.2019 року – 317 осіб.  

 

У власності членів виконавчого органу Товариства перебувала наступна кількість акцій власної 
емісії: станом на 31.12.2021 року – 0 простих іменних акцій (відсутні); станом на 31.12.2020 року – 
0 простих іменних акцій (відсутні); станом на 31.12.2019 року – 0 простих іменних акцій (відсутні) та 
станом на 01.01.2019 року – 0 простих іменних акцій (відсутні). 

 

Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі Товариства перевищує 5% складається: 
1). Фізичні особи (станом на 31.12.2021 року, станом на 31.12.2020 року, станом на 31.12.2019 

року та станом на 01.01.2019 року) – відсутні. 
2). Юридична особа (станом на 31.12.2021 року, станом на 31.12.2020 року, станом на 

31.12.2019 року та станом на 01.01.2019 року):  
Власник Цінні папери Від загальної кількості  

Вид особи Найменування юридичної особи, 
країна, місцезнаходження 

Вид, форма 
випуску та 

форма існування 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
(шт.) 

сума,  
гривні  
(грн.) 

частка, 
відсотки 

(%) 

Юридична 
особа - 

резидент 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Кернел-

капітал», 32768392; Україна; 
01001 м. Київ , провул. 
Шевченка Тараса, б. 3 

Акція проста 
бездокумен-
тарна іменна 

20,00 5233209 104664180,00 99,1823 

 

Фінансова звітність Товариства була підписана виконавчим органом до затвердження її 
Загальними черговими річними зборами акціонерів Товариства за звітний 2021 рік, проведення яких, 
через військовий стан в Україні, в чергове переноситься в поточному 2022 році.  

 

2. Основа надання інформації 
Основою надання фінансової звітності Товариства за 2021 рік є чинні Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, 
розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності Товариством було здійснено на 01 січня 
2012 року, відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності» (дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.). За 2012 рік 
Товариством було складено попередню фінансову звітність (в ній не наводилася порівняльна 
інформація за 2011 рік), та що передує першій фінансовій звітності за Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ). До фінансової звітності перехідного періоду (за 2012 рік), Товариством 
застосовувалася концептуальна основа фінансової звітності спеціального призначення. 

Періоди складання Товариством фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності (МСФЗ): 

1). За 2012 рік - попередня фінансова звітність  
(без порівняльних періодів, лише 2012 рік). 

6). За 2017 рік - четверта повна фінансова звітність 
(за 2015-2017 р. р.). 

2). За 2013 рік - перша фінансова звітність, з двома 
порівняльними періодами (за 2012-2013 р. р.). 

7). За 2018 рік - п’ята повна фінансова звітність  
(за 2016-2018 р. р.). 

3). За 2014 рік - друга фінансова звітність, з трьома 
порівняльними періодами (за 2012-2014 р. р.) або 
перша повна фінансова звітність. 

8). За 2019 рік - шоста повна фінансова звітність  
(за 2017-2019 р. р.). 

4). За 2015 рік - друга повна фінансова звітність  
(за 2013-2015 р. р.). 

9). За попередній 2020 рік - сьома повна фінансова 
звітність (за 2018-2020 р. р.). 

5). За 2016 рік - третя повна фінансова звітність  
(за 2014-2016 р. р.). 

10). За звітний 2021 рік - восьма повна фінансова 
звітність (за 2019-2021 р. р.). 

 



Для складання восьмої повної фінансової звітності (з трьома порівняльними періодами) за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за звітний 2021 рік Товариство 
застосовувало МСФЗ (які опубліковані на сайті Міністерства фінансів України та застосовуються до 
річних періодів, які починаються з 01 січня 2021 року), що чинні станом на 31.12.2021 року (станом 
31.12.2021р., станом 31.12.2020р., 31.12.2019р., 01.01.2019р.) застосовувалася єдина редакція МСФЗ, 
які є обов’язковими до використання при складанні фінансової звітності станом на 31.12.2021 року.  

Восьма повна фінансова звітність (з трьома порівняльними періодами за 2019-2021 р. р.). за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за звітний 2021 рік Товариством складена 
відповідно до концептуальної основи фінансової звітності загального призначення.  

Товариство використовує однакову облікову політику при складанні фінансової звітності, згідно 
МСФЗ, протягом усіх періодів, представлених у фінансової звітності за звітний період. 

Така облікова політика Товариства відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання 
шостої повної фінансової звітності за МСФЗ, тобто станом на 31 грудня 2021 року.   

 

Основні принципи облікової політики по Приватному акціонерному товаристві „Кропивницький 
олiйноекстракцiйний завод” на звітний 2021 рік затверджені Наказом №1 від 02 січня 2020 року «Про 
облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського та податкового обліку» 
(пролонговано на звітний 2021 рік). 

Облікова політика не суперечить стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фінансової 
звітності за МСФЗ, станом на 31 грудня 2021 року. 

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. Фінансова 
звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність 
підготовлена на основі історичної собівартості. 

  

3. Прийняття нових та переглянуті стандарти 
При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й 

інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності 
станом на 31 грудня 2021 року (дата переходу Товариства на МСФЗ – 01 січня 2012 року, у 
відповідності до положень Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності»). 

Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів. 
Товариство оцінило вплив прийнятих стандартів на фінансове положення, фінансові результати та 

інформацію, яку розкриває Товариство. 
Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності. 

Наразі Товариство оцінює вплив змінених стандартів на його фінансову звітність.  
 

4. Основні принципи облікової політики 
Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно 
стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 
продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 
• фінансові активи, доступні для продажу; 
• фінансові активи, утримувані до погашення; 
• дебіторська заборгованість; 
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю; 
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків. 

Віднесення фінансових активів до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і цілей 
придбання і відбувається у момент їх прийняття до обліку. Всі стандартні операції по покупці або 
продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення операції.  Стандартні операції по покупці 
або продажу є покупкою або продажем фінансових активів, що вимагає постачання активів в 
терміни, встановлені нормативними актами або ринковою практикою. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює 
їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до 
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання,  з  відображенням  
результату  переоцінки  як  прибутку  або  збитку.   

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики. 

 
 



 
Фінансові активи 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах,  
грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. 

Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської 

заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за 
розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за 
справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання 
дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу 
ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення 
корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 
резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 
резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та 
відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 
фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих 
дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової 
оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення 
наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення 
заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими 
факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості 
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 
зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка 
відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 
корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку 
чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Фінансові активи, доступні для продажу 
До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо 

відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою 
вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу 
визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за 
винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання 
фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у 
власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для 
продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи 
збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за 
собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

 Фінансові активи, утримувані до погашення 
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що 

їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання 
Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за 
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

Припинення визнання фінансових активів 
Товариство припиняє визнавати фінансові активи тільки в разі припинення договірних прав на 

грошові потоки по них або в разі передачі фінансового активу і відповідних ризиків і вигод іншому 
підприємству.  

Якщо Товариство не передає і не зберігає практично всі ризики та вигоди від володіння активом та 
продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує відображати свою частку в даному 
активі і пов'язані з ним можливі зобов'язання. 

Якщо Товариство зберігає практично всі ризики та вигоди від володіння переданим фінансовим 
активом, воно продовжує обліковувати даний фінансовий актив, а отримані при передачі активи 
відображає у вигляді забезпечення позики. 



При повному припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу 
та сумою отриманої і належної до отримання винагороди, а також дохід або витрати, накопичені в 
іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і збитки. 

Якщо фінансовий актив списується не повністю (наприклад, коли Товариство зберігає за собою 
можливість викупити частину переданого активу або зберігає за собою частину ризиків і вигод, 
пов'язаних з володінням /але не «практично всі» ризики і вигоди/, при цьому контроль підприємства 
над активом зберігається), Товариство розподіляє балансову вартість даного фінансового активу між 
утримуваною частиною і частиною, яка списується, пропорційно до справедливої вартості цих 
частин на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, яка списується, 
і сумою отриманої винагороди за частину, яка списується, а також будь-які накопичені розподілені 
на цю частину доходи або витрати, визнані в іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і 
збитки. Доходи або витрати, визнані в іншому сукупному прибутку, розподіляються також 
пропорційно справедливій вартості утримуваної частини і частини, яка списується. 

Фінансові зобов’язання  
Боргові і дольові фінансові інструменти, випущені Товариством,  класифікуються як фінансові 

зобов'язання або капітал виходячи з суті відповідного договору, а також визначень фінансового 
зобов'язання та інструмента власного капіталу. 

Фінансові зобов'язання класифікуються як «оцінювані за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток», якщо вони призначені для торгівлі, або кваліфіковані як «оцінювані за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток» при первинному відображенні в обліку. 

Фінансове зобов'язання класифікується як «призначене для торгівлі», якщо воно: 
 набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому; 
 при первісному прийнятті до обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, які 

управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є недавня історія короткострокових 
покупок і перепродажів; або 

 є деривативом, не позначеним як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування. 
Фінансове зобов'язання, що не є «призначеним для торгівлі», може бути класифіковане 

«оцінюване за справедливою вартістю через прибуток або збиток», в момент прийняття до обліку, 
якщо: 

- застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку 
активів і зобов'язань, який міг би виникнути в іншому випадку; 

- фінансове зобов'язання є частиною групи фінансових активів, фінансових зобов'язань або групи 
фінансових активів і зобов'язань, управління та оцінка якої здійснюється на основі справедливої 
вартості відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або 
інвестиційної стратегії Товариства, і інформація про таку групу представляється всередині 
організації на цій основі; або 

- фінансове зобов'язання є частиною інструменту, що містить один або кілька вбудованих 
деривативів, та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» дозволяє класифікувати 
інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як «оцінюване за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток». 

Фінансові зобов'язання, класифіковані як інші фінансові зобов'язання, включаючи кредити банків 
(позики), спочатку оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення 
операції, а згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
ставки відсотка. 

Списання фінансових зобов’язань  
Товариство списує фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або закінчення 

строку вимоги по них. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового зобов'язання і 
сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в прибутках і збитках. 

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за 

справедливою вартістю, та згодом вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективної ставки відсотка. 

Кредити банків ( позики ) 
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень 

мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються 
за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими 
надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії за-
позичень із використанням ефективної ставки відсотка. 

 



 
 
Згортання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 
залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 
зобов’язання одночасно. 

Основні засоби 
Основні засоби Товариства враховуються і відображуються у фінансовій звітності Товариства  

відповідно до МСБО  16 «Основні засоби».  
Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного 

використання яких більше за один рік, первинна вартість яких більше за 6000 грн., без податку на 
додану вартість (з 23.05.2020 року по 31.12.2021 року – більше за 20 000 грн., без податку на додану 
вартість), які використовуються в процесі виробництва,  надання послуг, здачі в оренду іншим 
сторонам, для  здійснення   адміністративних або соціальних функцій. 

Активи вартістю менше 6000 грн., без податку на додану вартість (з 23.05.2020 року по 31.12.2021 
року – менше 20 000 грн.), не визнаються в складі основних засобів та не амортизуються, а 
списуються на витрати при вводі в експлуатацію. 

Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах.  Об'єкти основних засобів класифікуються 
по окремих класах .  

Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до 
моменту початку експлуатації враховуються у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію 
основні засоби. 

Придбані основні засоби оцінюються за собівартістю, яка включає вартість придбання і витрати, 
пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатації.  

Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими 
витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю 
відшкодування відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів». 

Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його  собівартістю  мінус  будь-
яка  накопичена  амортизація  та  будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  

Відповідно до законодавства України земля, на якій Товариство здійснює свою діяльність, є 
власністю держави, в балансі Товариства не відображується. У подальшому, в разі придбання землі, 
вона буде відображатися у фінансовій звітності за вартістю придбання. 

Основні засоби, призначені для продажу, і які відповідають критеріям визнання, обліковуються 
відповідно до МСФЗ 5. 

Подальші витрати. 
Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів списуються на витрати 

періоду у міру їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і вдосконалень основних засобів 
капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані 
умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості 
складного об'єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.  

Амортизація основних засобів. 
Суму   активу,   що   амортизується,   визначають   після   вирахування   його ліквідаційної  

вартості.  Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку Товариство очікує отримати за актив 
при його вибутті після закінчення терміну його корисного використання, за вирахуванням витрат на 
його вибуття. У випадку якщо  ліквідаційну вартість  об'єктів основних засобів оцінити неможливо, 
або вона не суттєва по сумах, ліквідаційна вартість не встановлюється. 

Ліквідаційну вартість та термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних 
засобів визначається експертною комісією, затверджується керівництвом Товариства, і 
переглядається щороку за результатами річної інвентаризації.  

Термін корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється 
рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів). 

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, розраховується прямолінійним методом 
виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту.  

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він 
доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому  він  придатний  до  експлуатації  
у  спосіб,  визначений  управлінським персоналом.   

 
 
 



Амортизацію  активу  припиняють  на  одну  з  двох  дат,  яка відбувається раніше: на дату, з якої 
актив класифікують як утримуваний для продажу (або  включають  до  ліквідаційної  групи,  яку  
класифікують  як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 
визнання  активу.   Отже,  амортизацію   не  припиняють,   коли  актив  не використовують  або він 
вибуває  з активного  використання,  доки актив не буде  амортизований  повністю.   

 

Групи Мінімально допустимі строки 
корисного використання, років 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої   20 - 50 років 
Машини та обладнання            10 - 20 років 
Рухомий склад (вантажні вагони)     1 - 30 років 
Сільськогосподарська техніка вітчизняного виробництва   5 років 
Сільськогосподарська техніка імпортного виробництва      7 років 
Інструменти, прилади, інвентар та інші ОС      5 - 20 років 
Транспортні засоби                 4 -7 років 
Тварини           3 - 5 років 

 

Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно 

МСБО 38 «Нематеріальні активи». 
Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не 

мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства і використовуються 
впродовж періоду більше  1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністрати-
вних цілях або передачі в оренду іншим особам.    

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремих групах. 
Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення роботи основних 

засобів,  враховується у складі  цих об'єктів. 
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю, яка включає вартість придбання і витрати, 

пов'язані з доведенням нематеріальних активів до стану, в якому вони придатні до експлуатації, за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення 
корисності.  

Собівартість самостійно створеного нематеріального активу складається із всіх витрат на 
створення, виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-
дослідні роботи) визнаються витратами в періоді їх виникнення.  

Подальші витрати на нематеріальний актив  збільшують собівартість нематеріального активу, 
якщо: 

- існує вірогідність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх 
економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності; 
- ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу. 

Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої 
ефективності активу, вони визнаються витратами періоду. 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу 
впродовж очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років.  

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, аморти-
зуються протягом терміну чинності цих прав. 

Очікуваний термін корисного використання НА визначається при їх постановці на облік 
експертною комісією, призначеною директором Товариства, виходячи з:  

 очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів 
використання або інших чинників; 

 термінів використання подібних активів,  затверджених експертною комісією Товариства. 
Амортизація починається нараховуватися з періоду, коли цей актив стає придатним до 

використання, тобто коли він  доставлений  до  місця  розташування  та  приведений  у  стан,  у  
якому  він  придатний  до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  

Амортизація припиняться  на одну з двох дат,  яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікується як утримуваний  для продажу  (або включається до ліквідаційної групи) відповідно 
до МСФЗ 5,   або на дату, з якої припиняється  визнання  цього  активу.  

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості.  



Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за 
переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за 
винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися 
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.  

Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в 
майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на 
систематичній основі протягом строку корисного використання. 

Запаси 
Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. 
Собівартість  запасів  включає  всі  витрати  на  придбання, витрати на переробку та інші витрати, 

понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у 
теперішній стан. 

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших   податків 
(окрім тих, що згодом  відшкодовуються   податковими  органами ),  а  також  з  витрат    на 
транспортування,   навантаження і розвантаження та інших   витрат, безпосередньо  пов’язаних  з  
придбанням  готової  продукції,  матеріалів  та послуг.  Торговельні  знижки,  інші  знижки  та  інші  
подібні  їм  статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.  

Витрати  на  переробку  запасів  охоплюють  витрати,  прямо  пов’язані  з одиницями  
виробництва,  наприклад  оплата  праці  виробничого  персоналу. Вони  також  включають  
систематичний  розподіл  постійних  та  змінних виробничих  накладних  витрат,  що  виникають  при  
переробці  матеріалів  у готову  продукцію.   

Постійні  виробничі  накладні  витрати - це  ті  непрямі  витрати на виробництво, які залишаються 
порівняно незмінними незалежно  від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і 
обладнання,  а  також  витрати  на  управління  та  адміністративні  витрати.  Змінні виробничі 
накладні витрати - це такі непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) 
пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати на 
оплату праці.  

Як база   розподілу   змінних  і постійних розподілених загальновиробничих витрат застосовується 
основна заробітна плата (без доплат і надбавок) виробничих робітників. 

Нерозподілені накладні витрати визнаються витратами  того  періоду,  в  якому  вони  понесені. У  
періоди  надзвичайно високого рівня виробництва сума постійних накладних витрат, розподілених на   
кожну   одиницю виробництва,   зменшується   так,   щоб   запаси   не оцінювалися   вище   
собівартості.    

Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони  були понесені при 
доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан 

Витрати, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як  
витрати періоду, в якому вони понесені, є такі:  

а)    понаднормові:  відходи  матеріалів,  витрати  на  оплату  праці  або  інші  виробничі 
витрати;  

б)  витрати  на  зберігання,  крім  тих  витрат,  які  зумовлені  виробничим процесом   і   є   
необхідними   для   підготовки  до   наступного   етапу виробництва;  

в)     адміністративні накладні витрати, не пов’язані з доставкою запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження та приведенням у теперішній стан; та  

г)      витрати на продаж. 
До виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) включаються: 

- прямі матеріальні витрати; 
- прямі витрати на оплату праці; 
- інші прямі витрати; 
- змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. 

Нерозподілені загальновиробничі   витрати   включаються до складу  собівартості реалізованої 
продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. 

  В  основному  виробництві    застосовується позамовний  із  застосуванням  елементів методу 
обліку стандартних витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості 
продукції. 

Стандартні витрати враховують  нормативні   рівні   використання   основних   та   допоміжних 
матеріалів,  праці, а також економічної і виробничої потужності. Їх регулярно аналізують і, за 
потреби, переглядають з огляду на поточні умови.  



Метод роздрібних цін застосовується у роздрібній торгівлі для оцінки великої кількості одиниць 
запасів, які швидко змінюються і дають однаковий прибуток   та   для   яких   технічно   неможливо   
застосувати  інші   методи калькулювання.    

Інвестиційна нерухомість 
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, 

утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у виробництві, наданні 
послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі 
включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для 
використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському 
обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть 
бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи 
витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. 
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в при-
бутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу 
Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з 
вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. 
Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої 
вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 

Оренда 
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 

пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються 
між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати 
розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на 
залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у 
яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що 
амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про 
операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від 
оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом 
строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, 
визнаються як витрати. 

Податки на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою 
податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 
наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 
тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 
переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що 
буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від 
відстроченого податкового активу повністю або частково.  

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні 
та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім 



випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі 
або від об’єднання бізнесу. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, 
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), 
що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і 
можна достовірно оцінити суму зобов’язання. 

Виплати працівникам 
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 
виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, 
які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

Доходи та витрати 
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в 

результаті операції станеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно 
визначена. 

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої, або яка 
підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію, товари та послуги, надані в 
ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень  покупцями, знижок 
та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»). 

Реалізація товарів 
Доходи від реалізації продукції та товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче 

умов: 
- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди,  пов'язані з володінням;  
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом 

володіння, і не контролює продані товари та продукцію; 
- Сума доходів може бути достовірно визначена; 
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією, і  
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Надання послуг 
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує 

ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству, і понесені або 
очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. 

В разі надання Товариством  послуг з  виконання  робіт, обумовлених контрактом, протягом 
погодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані послуги, і 
розраховуються на основі загальної вартості контракту і відсотка виконання. 

Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу 
нарахування. 

 Витрати, пов'язані із отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 
Витрати за позиками 

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина 
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які 
безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як 
частина собівартості цього активу. 

Умовні зобов’язання та активи. 
Товариство не визнає в фінансовій звітності умовні зобов’язання та умовні активи. Інформація про 

умовне зобов’язання розкривається в примітках, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у 
собі економічні вигоди, не є віддаленою. Стисла інформація про умовний актив розкривається в 
примітках, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

 

5. Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках 
Істотні судження в процесі застосування облікової політики. 

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні 
судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на 
суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність 
застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі. 

 



 
 

При підготовці фінансової звітності товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на 
визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття 
умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, 
МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо 
майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають 
істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та 
зобов'язань протягом наступного фінансового року. 

Строки корисного використання основних засобів 
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного 

судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні 
строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання 
активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. 
Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм 
амортизації. 

Відстрочені податкові активи 
Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень 

керівництва Товариства на підставі вимог Податкового кодексу України, оцінки майбутньої 
облікової та податкової вартості основних засобів. 

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в 
якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати 
дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при 
визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну 
і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування. 

Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від зменшення 
корисності дебіторської заборгованості. 

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 
невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих 
коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду. 

 

6. Пов’язані  сторони 
До зв’язаних сторін або операцій зі зв’язаними сторонами належать: 
А) підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 
Б) асоційовані підприємства; 
В) спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
Г) члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
Д) близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 
Е) підприємства, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 
Пов’язані особи до Товариства: 

1). АЦІОНЕР - ТОВ "КЕРНЕЛ КАПІТАЛ" ВОЛОДІЄ 99,1823% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРАТ 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ" (частка у статутному капіталі Товариства є істотною). 

2). КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ 
ОСОБИ ТОВ "КЕРНЕЛ КАПІТАЛ" ВОЛОДІЄ 99,1823% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРАТ 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ", КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (ЛЮКСЕМБУРГ) ВОЛОДІЄ 12,695% 
ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ", НАМСЕН ЛІМІТЕД (КІПР) ВОЛОДІЄ 39,93% КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ 
С.А. РЕШТА АКЦІЙ-60,07% ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ НА ВАРШАВСЬКІЙ 
ФОНДОВІЙ БІРЖІ, ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОЛОДІЄ 100% НАМСЕН 
ЛІМІТЕД - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ШВЕЙЦАРІЯ. 

3). Провідний управлінський персонал (ключовий керівний склад) Товариства: директор 
(одноособово дирекція), головний бухгалтер та наглядова рада (колегіальний орган). 

Кількість позицій ключового керівного складу становила:  
 у 2021 році – 5 осіб;  
 у 2020 році – 5 осіб; 
 у 2019 році – 5 осіб.  

 
 
 



 
 

4). Близькі родичі провідного управлінського персоналу (ключового керівного складу) Товариства. 
Станом на 31.12.2021 року – близькі родичі посадових осіб Товариства, а також осіб, які 

мають/можуть мати вплив на господарську діяльність Товариства не надають згоди про розкриття 
персональних відомостей про них. 

5). Інші особи, що пов’язані з Товариством: 
Найменування (для юридичних осіб), 

прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) 

Код згідно з ЄДР (для юридичних 
осіб); документ, що посвідчує особу 

(серія, номер, ким та коли 
виданий), податковий номер 

платника податку 

Місцезнаходження (місце реєстрації) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Кернел-Трейд» 31454383 01001, м. Київ, провулок Шевченка 

Тараса, буд. 3 

Namsen Limited (Намсен Лімітед) НЕ 175712 вул. Аджіу Прокопіу, 13, Егкомі, 2406, м. 
Нікосія, Республіка Кіпр 

Groumon Development Limited (Грумон 
Девелопмент Лімітед) HE 239757 12, Еджипт Стріт, 1097, Нікосія, Кіпр 

Приватне акціонерне товариство «Рудьківське» 31374853 
17420, Чернігівська обл., Бобровицький 
район, село Рудьківка, вулиця 30 років 
Перемоги, будинок 6 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю «Говтва» 13952156 

38400, Полтавська область, 
Решетилівський район, м. Решетилівка, 
вул. Полтавська, буд. 96 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» 32768392 01001, м. Київ, провул. Шевченка 

Тараса, буд. 3 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Українська Чорноморська Індустрія» 32790454 68001, Україна, Одеська обл., м. 
Чорноморськ, вул. Транспортна, 44 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Бандурський олійноекстракційний завод» 32390305 

55247, Миколаївська обл., 
Первомайський р-н, с. Бандурка, вул. 
Центральна 40 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Прогресивні 

інвестиційні стратегії» 
38870645 01001, м. Київ, провул. Шевченка 

Тараса, буд. 3 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КДА» 43142805 01001, м. Київ, провулок Шевченка 

Тараса, 3 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Агросервіс» 43313060 55553, Миколаївська обл., с. Калинівка, 
провул. Янтарний, буд, 8 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УЗТК ТРЕЙД» 43075713 36008, Полтавська обл., місто Полтава, 

вулиця Автобазівська, 2/9 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Кононівський елеватор» 32284263 

36014, Полтавська обл., м. Полтава, 
Київський р-н., площа Павленківська, 
будинок 24 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Локнянське-БСР» 34878619 42600, Сумська обл., Сумський р-н, м. 

Тростянець, вул. Гришина, 26 А 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Полтава-Зерно» 39319936 

36014, Полтавська обл., м. Полтава, 
Київський р-н., площа Павленківська, 
будинок 24 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АТП-2004» 32967654 25014, м. Кропивницький, вул. 

Мурманська, 37-Б 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Жеребкове» 44412384 36014, Полтавська обл., м. Полтава, 
площа Павленківська, будинок 24 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Гутянський елеватор» 31834605 36029, Полтавська обл., м. Полтава, 

площа Павленківська, будинок 24 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Краснопавлівка Баланс» 44557961 36014, Полтавська обл., м. Полтава, 
площа Павленківська, будинок 24 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Енерджітранстермінал» 36486404 м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6б, 

оф. 108 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівський олійноекстракційний 
завод» 

41822800 
31100, Хмельницька обл., місто 
Старокостянтинів, вул. Веснянське 
шосе, будинок 5 

Приватне акціонерне товариство «Полтавський 
олiйноекстракцiйний завод – Кернел Груп» 00373907 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. 

Маршала Бірюзова, буд. 17 

Приватне акціонерне товариство «Вовчанський 
олійноекстракційний завод» 00373936 

62504, Харківська область, Чугуївський 
район, м. Вовчанськ, пл. Привокзальна, 
буд.11 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Приколотнянський олійноекстракційний 

завод» 
30142319 

62630, Харківська область, 
Великобурлуцький район, смт. 
Приколотне, вул. Центральна, 45 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЮАГРІНДЖЕНЕРЕЙШН» 32689913 36014,  Полтавська обл., м. Полтава, 

площа Павленківська, 24 
 
 



 

Найменування (для юридичних осіб), 
прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) 

Код згідно з ЄДР (для юридичних 
осіб); документ, що посвідчує особу 

(серія, номер, ким та коли 
виданий), податковий номер 

платника податку 

Місцезнаходження (місце реєстрації) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Миргородський елеватор» 33020406 37600, Полтавська обл., м. Миргород, 

вул. Петрівська, 15 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Трансгрейнтермінал» 39331665 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вулиця Транспортна, будинок 44 

Приватне акціонерне товариство «Полтавське 
хлібоприймальне підприємство» 05581898 36014, Полтавська обл., м. Полтава, 

площа Павленківська, буд. 24 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Придніпровський олійноекстракційний завод» 39974537 

25014, Кіровоградська обл.,  
м. Кропивницький, вул. Мурманська, 
буд. 53 

Приватне сільськогосподарське підприємство 
«Агрофірма «Білозірська» 03782931 47453, Тернопільська обл., Лановецький 

р-н., с. Білозірка 
Приватне агропромислове підприємство 

Агрофірма «Ніжинська» 00414836 16600 Чернігівська обл, м.Ніжин, вул. 
Воздвиженська, 183 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Дружба-Нова» 

31333767 17600, Чернігівська обл., Прилуцький 
район, смт. Варва, вул. Комарова, 59 

Приватне акціонерне товариство 
«Каплинцівське» 05529308 37030, Полтавська обл., Лубинський 

район, село Каплинці 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Обрій» 03795997 

37712, Полтавська обл., Лубинський 
район, Новооржицька ТГ,  
село Вишневе, вул. Спортивна, 13 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю «Хоробор Агро» 32934346 

37710, Полтавська обл., Лубинський 
район, село Лазірки, вул. Довжанська, 
16  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю «Дружба» 03770514 37124, Полтавська обл., Чорнухинський 

район, село Курінька 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Калина» 30915028 17600, Чернігівська обл., Прилуцький 
район, смт. Варва, вул. Комарова, 59 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова Компанія «Фідем» 41297372 01001, м. Київ, провул. Шевченка 

Тараса, буд. 3, каб.109 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Альма Фінанс» 41268184 01001, м. Київ, провул. Шевченка 
Тараса, буд. 3 

Приватне підприємство «Дружба 6» 34583906 41875, Сумська обл., Сумський р-н., с. 
Марківка, вул. Центральна 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агрофірма «Семереньки» 33486731 42644, Сумська обл., Охтирський р-н, с. 

Печини, вул. Центральна, 2А 
Агрофірма «Хлібороб» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю 30702633 26512, Кіровоградська область, 
Голованівський район, с. Наливайка 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агросервіс» 31382878 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, 

с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою 

відповідальністю «Мрія» 30378024 63340, Харківська область, 
Красноградський район, с. Петрівка,  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Сібкор Елеваторна Компанія Галещина» 43523507 39140, Полтавська обл., смт Нова 

Галещина, вул. Центральна, 8 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Енселко Агро» 37083810 

31134, Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, с. Сахнівці, вул. 
Центральна, буд. 59 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Поділля-Агросервіс» 31412668 

31334, Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н., с. Водички, вул. 
Подільська, 5 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агрополіс» 30834410 

48523, Тернопільська обл., 
Чортківський р-н., смт. Заводське вул. І. 
Франка, 1 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю «Придніпровський край» 25207363 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, 

вул. Обухова, буд. 52/3 
Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Разом з Кернел» 38780787 01001, м. Київ, провул. Шевченка 
Тараса, буд. 3 

Приватне акціонерне товариство «Черкаський» 05390017 19836, Черкаська обл., Драбівський р-н., 
с. Рецюківщина 

ФІЛСТАР ЛІМІТЕД (FILSTAR LIMITED) НЕ 367447 Просфігон, 4, Агіу Варвара, 2560, 
Нікосія, Кіпр 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Транспортно-логістичний центр 

Чорноморський» 
40296273 68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, 

вул. Транспортна, буд. 8-В 

 



 

Найменування (для юридичних осіб), 
прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) 

Код згідно з ЄДР (для юридичних 
осіб); документ, що посвідчує особу 

(серія, номер, ким та коли 
виданий), податковий номер 

платника податку 

Місцезнаходження (місце реєстрації) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Майсен» 40979926 01001, м. Київ, провул. Шевченка 

Тараса, буд. 3 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова Компанія «Скай» 40987041 01001, м. Київ, провул. Шевченка 
Тараса, буд. 3, каб. 104 

Авере Комодітіс C.A. (Avere Commodities S.A.) CHE-407.950.672 Шеман Жан-Баптіст Ванделе 3, 1290, 
Версуа, Швейцарія 

Авере Комодітіс Корп (Avere Commodities Corp) P17000052367 40 Саусіст 5а Стріт, Сьют 600, Бока 
Ратон, Флоріда, 33432 

Авере Комодітіс Інтернешенал (Avere 
Commodities International) IC-323993 Кайманові острови 

Авере Комодітіс Азія ПТЕ. ЛТД. (Avere 
Commodities Asia PTE. LTD.) 201720014C 96 Робінсон Роуд, №11-04, СІФ Білдинг, 

Сингапур (068899) 
Авере (Шанхай) Комодітіз ЛТД  Китайська Народна Республіка, Шанхай 

Inerco Trade S.A. (Інерко Трейд С.А.) CHE-109.880.18.2 Жюля Гачета 9, 1260 Ньйон, Швейцарія 
Спільне підприємство у вигляді товариства з 

обмеженою відповідальністю 
«Трансбалктермінал» 

24528065 68000 Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Сухолиманська, 58 

Estron Corporation Limited (Естрон Корпорейшн 
Лімітед) НЕ 81741 вул. Анніс Комнініс, 29А, 1061, Нікосія, 

Кіпр 

Приватне акціонерне товариство «Біловодський 
Комбінат Хлібопродуктів» 00955851 

36014, Полтавська обл., м. Полтава, 
Київський р-н., площа Павленківська, 
будинок 24 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агро Логістика Україна» 34233603 

36014, Полтавська обл., м. Полтава, 
Київський р-н., площа Павленківська, 
будинок 24 

Etrecom Investments Limited (Етреком 
Інвестментс Лімітед) НЕ 204363 Кіпр, Лефкосія Егкомі, Агіу Прокопіу, 

13, 2406 
KERNEL MIDEAST TRADING DMCC 

(КЕРНЕЛ МЕДІСТ ТРЕЙДІНГ ДІЕМСІСІ) 191536 ОАЕ 

Restomon Limited (Рестомон Лімітед) 1517830 
Квіджано Чемберс, а/с 3159, м. Род-
Таун, о. Тортола, Британські Віргінські 
острови 

Приватне акціонерне товариство 
«Краснопавлівський комбінат хлібопродуктів» 31148767 

64620 Харківська область, Лозівський 
район, смт. Краснопавлівка, вул. 
Зернова, буд. 2 

UkrFarm Funding Limited (УкрФарм Фандінг 
Лімітед) HE 158897 Іоанні Стиляну, 6, 2-ий поверх, 

квартира/офіс 202, 2003, Нікосія, Кіпр 
Firstmed Management Limited (Фестмед 

Менеджмент Лімітед) HE 158174 Тассу Пападопулу, 6, Квартира/офіс 22 
Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агротренд» 34478428 01001,  м. Київ, пров. Шевченка Тараса, 

буд. 3 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Рейл Транзит Карго Україна» 38651801 36034, Полтавська обл., м. Полтава, вул. 
Ливарна, буд. 4 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіті 
Бізнес Естейт» 37143874 01001, м. Київ, провул. Шевченка 

Тараса, буд. 3 

Жакінде ЛТД., С.А. (Jakinde LTD., S.A.) 785692 Республіка Панама, м. Панама, район 
Оббаріо, вулиця 61 А, буд. 27 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Гравіті» 41729233 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 41 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агро Логістика Тиврів» 00902518 25030, м. Кропивницький, 

вул.Урожайна, буд. 30  
VERE INTERNATIONAL DMCC  

(ВЕРЕ ІНТЕРНЕШНЛ ДІЕМСІСІ) 192179 ОАЕ 
 

7. Виручка від реалізації 
Виручка від реалізації була представлена наступним чином: 

Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Дохід від реалізації продукції (т-рів, робіт, послуг) 408598 313429 245277 

Всього доходи від реалізації 408598 313429 245277 
 

8. Собівартість реалізації 
Собівартість реалізації була представлена наступним чином: 

Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Матеріальні затрати витрати 221681 95132 116347 
Витрати на оплату праці 66155 67892 55119 

 



 

Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Відрахування на соціальні заходи 14281 13574 12126 
Амортизація 42600 37331 23103 
Інші  59216 50707 41453 

Всього 403933 264636 248148 
 

9. Податок на прибуток 
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між 

балансовою вартістю активів  і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. 
Тимчасові різниці в основному пов’язані з різними методами визнання доходів та витрат, а 

також з балансової вартості певних активів. Постійні різниці в основному пов’язані з витратами на 
благодійність, штрафи. 

Згідно з законодавством України, діяли наступні податкові ставки з податку на прибуток: 
 з 01.01.2011 року по 31.03.2011 року – 25%;  з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року – 18%; 
 з 01.04.2011 року по 31.12.2011 року – 23%;  з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року – 18%; 
 з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року – 21%;  з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року – 18%; 
 з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року – 19%;  з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року – 18%; 
 з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року – 18%;  з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року – 18%; 
 з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року – 18%;  з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року – 18%. 

 

У Товаристві в звітному 2021 році було проаналізовано податкову та бухгалтерську бази 
оподаткування. В результаті чого, станом на 31.12.2021 року проведено розрахунок відстрочених 
податків по товариству. Сума відстроченого податкового активу була розрахована на основі 
податкових ставок, враховуючи період, в якому відкладений податок буде реалізований. 

Станом на 31.12.2021 року відстрочені податкові активи становлять 2221 тис. грн. 
Станом на 31.12.2020 року відстрочені податкові активи становлять 2459 тис. грн. 
Станом на 31.12.2020 року відстрочені податкові активи становлять 561 тис. грн. 
В результаті визначених відстрочених податкових активів по Товариству було сформовано 

витрати (доходи) з податку на прибуток станом на 31.12.2021 року, а саме: 
Стаття 2021 рік 2020 рік 2019 рік 

Фінансовий результат до оподаткування - прибуток 46482 42845 10851 
Витрати (доходи) з податку на прибуток (9013) (6644) (2270) 

Чистий фінансовий результат - прибуток 37469 36201 8581 
 

На протязі поточного 2022 року Товариство планує перегляд доцільності проведення 
розрахунку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань у відповідності 
до чинного законодавства. 

 

10. Нематеріальні активи 
Станом на 31 грудня нематеріальні активи Товариства були представлені наступним чином:  

Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Права користування природними ресурсами 2004 1473 1289 
Права на комерційні позначення 0 0 0 
Права на об’єкти промислової  власності 0 0 0 
Авторське право та суміжні права 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 453 266 663 
Всього  2457 1739 1952 

 

11. Основні засоби  
       Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:  

Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Земельні ділянки 0 0 0 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 179884 192493 129577 
Машини та обладнання 239535 258613 338530 
Транспортні засоби 1827 1323 273 
Інструменти, прилади та інші необоротні активи 15762 5779 4843 

Всього 437008 458208 473223 
 

12. Запаси 
Запаси Товариства були представлені наступним чином: 

Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Сировина та матеріали (за собівартістю) 5635 3553 3686 

 



Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Паливо 853 317 508 
Тара і тарні матеріали 0 5 9 
Будівельні матеріали 445 393 715 
Запасні частини 8500 7587 6969 
Інші виробничі запаси (малоцінні активи) 758 849 133 
Готова продукція 5 5 4 
Товари 0 2 35 

Всього запаси 16196 12711 12059 
 

13. Торговельна та інша дебіторська заборгованість, нетто 
Торговельна та інша дебіторська заборгованість Товариства були представлені наступним 

чином: 
Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Аванси  видані 12019 51764 9976 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 74902 118522 13322 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 3326 12963 10451 
Інша поточна дебіторська заборгованість 14753 13378 24090 
Нетто (інші оборотні активи) 694 767 12444 
Протягом року на непогашені залишки заборгованості відсотки не нараховуються. На 

торговельну дебіторську заборгованість, прострочену більше ніж на 30 днів після дати погашення 
згідно з договором, формується резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості на 
основі передбачуваної суми сумнівної заборгованості виходячи з минулого досвіду роботи з даним 
клієнтом, і здійснюється його регулярна переоцінка з урахуванням фактів та обставин, що існують на 
кожну звітну дату. 

 

14. Грошові кошти 
Грошові кошти Товариства були представлені наступним чином: 

Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Рахунки в банках, тис. грн. 103 36 17 
Каса (готівка), тис. грн. 0 0 0 
Банківські депозити, тис. грн. 0 0 0 

Всього 103 36 17 
 

Станом на 31.12.2021 року, станом на 31.12.2020 року, станом на 31.12.2019 року та станом на 
01.01.2019 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, в товаристві  не існувало. 
 
 

15. Капітал, який було випущено 
Станом на 31 грудня зареєстрований та сплачений акціонерний капітал був представлений 

наступним чином: 
Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Номінальна вартість однієї акції, грн. 20,00 20,00 20,00 
Кількість простих акцій, шт. 5276353 5276353 5276353 
Розмір акціонерного капіталу, тис. грн. 105527060,00 105527060,00 105527060,00 

Станом на 31.12.2021 року зареєстрований та сплачений капітал Товариства складається з 
5276353 (п’яти мільйонів двісті сімдесят шести тисяч триста п’ятдесяти трьох) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 20,00 грн. (двадцять грн. 00 коп.) кожна.  

 
 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменуван
ня органу, 

що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номіналь
на 

вартість 
акцій 
(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.10.2010 883/1/10 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA 4000095491 
Акція проста 

бездокументарн
а іменна 

Бездокументарні 
іменні 20 5276353 105527060 100 

 

Протягом 2019-2021 р. р. статутний капітал Товариства не змінювався.  
Станом на 31.12.2021 року заявлений розмір статутного капіталу Товариства відповідає 

зазначеному в установчих документах та в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій, а також повністю 
і своєчасно сплачений у терміни встановлені чинним законодавством. 
 



 

16. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Товариства були представлені наступним 

чином: 
Стаття 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Довгострокові зобов’язання – кредити банків 0 26138 51091 
Інші довгострокові зобов’язання  799 0 55 
Поточна кредиторська заборгованість за довгострокові зобов’язання 39 59 157 
Торгівельна кредиторська заборгованість (товари, роботи, послуги) 131161 36398 5178 
З одержаних авансів 0 0 70984 
По розрахункам з бюджетом 855 5072 547 
По розрахункам зі страхування 403 0 0 
По розрахункам з оплати праці 0 79 0 
З внутрішніх розрахунків 0 0 0 
За розрахунками з учасниками 0 0 0 
Поточні забезпечення (для виплат відпусток) 5201 5164 4384 
Поточні забезпечення (для інших витрат та платежів) 5003 4663 4061 
Інші поточні зобов’язання  7059 219284 82149 

Всього: 150520 296857 218606 
При нарахуванні резерву по персоналу (резерв відпусків) керівництво керувалося попередньою 

регуляторною стратегією вищих органів Товариства щодо зменшення кількості працівників в 
майбутніх звітних періодах. 

 

17. Умовні та контрактні зобов’язання. 
Судові позови 

В процесі звичайної діяльності Товариство залучено в судові розгляди і до нього висуваються 
інші претензії. Керівництво Товариства вважає, що в кінцевому підсумку зобов'язання, якщо таке 
буде, що випливає з рішення таких судових розглядів або претензій, не спричинить істотного впливу 
на фінансове становище або майбутні результати діяльності Товариства.  

Оподаткування 
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, 

положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в 
загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать 
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, 
засноване на оцінці керівництва економічної діяльності, ймовірно, що Товариство змушене буде 
сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість 
фінансових інструментів, втрати та резерви під зменшення корисності дебіторської заборгованості, а 
також на ринковий рівень цін на угоди.  

В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які 
не будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне 
податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство 
вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує 
велика кількість податкових норм, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не 
завжди чітко і однозначно сформульовані.  

Економічне середовище 
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не 
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та 
наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом 
платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики 
та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки 
в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш 
розвинених ринків. 

Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються урядом України з метою підтримки 
банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність 
щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його 
контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні 
перспективи Товариства. 

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досі 
знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.  



 

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів. 
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення 
економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості 
Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку 
Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з 
наявних обставин та інформації. 

 

18.  Справедлива вартість фінансових інструментів 
Основні категорії фінансових інструментів 

Товариство має фінансові активи, такі як торговельна та інша дебіторська заборгованість, а 
також грошові кошти. 

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську 
заборгованість, а також інші зобов'язання. Основною метою даних фінансових інструментів є 
залучення фінансування для операційної діяльності Товариства.  

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається наступним чином: 
 справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань зі стандартними умовами, що 

торгуються на активних ліквідних ринках, визначається у відповідності з ринковими 
котируваннями (включаючи векселі, що котируються на організованому ринку, які 
погашаються, незабезпечені і безстрокові облігації); 

 справедлива вартість інших фінансових активів та зобов'язань (виключаючи описані вище) 
визначається відповідно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартості на основі аналізу 
теперішньої вартості грошових потоків з використанням цін за поточними ринковими 
операціями. 
На думку керівництва Товариства, балансова вартість фінансових активів та зобов'язань 

Компанії, яка відображена в фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 

достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
 

19.  Управління ризиками 
Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. Політика управління 

ризиками включає наступне: 
Кредитний ризик 

Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також торговельна та інша 
дебіторська заборгованість. Грошові кошти та строкові депозити оцінюються з мінімальним 
кредитним ризиком, оскільки розміщені у фінансових інститутах, які на даний момент мають 
мінімальний ризик дефолту. 

Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої 
зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків. 
Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство веде жорсткий контроль 
над своєю торговою дебіторською заборгованістю. Для кожного клієнта визначаються кредитні 
ліміти та періоди на підставі їх кредитної історії, які переглядаються на регулярній основі. Операції з 
новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати.  

Балансова вартість дебіторської та іншої заборгованості, являє собою максимальний кредитний 
ризик  Товариства. 

Ризик ліквідності 
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція 

ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес 
докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність 
адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків Товариства є 
змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції. 

Управління ризиком капіталу 
Структура капіталу Товариства складається із заборгованості, яка включає непоточні 

(відстрочені податкові зобов’язання на початок року) та поточні зобов’язання, в тому числі 
кредиторську заборгованість, інформація про яку розкривається в Примітці 16, а також капіталу, що 
належить акціонерам, який складається з випущеного капіталу і нерозподіленого прибутку. 



Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності 
капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб 
забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури 
капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його 
складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу 
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення 
існуючих позик. 

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції  
На момент складання даної річної фінансової звітності в поточному 2021 році, економіка 

України – на офіційному рівні не визнана гіперінфляційною. 
 

20. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції  
Протягом 2019-2021 років в Україні простежуються динамічні коливання інфляційних процесів. 

Зведена таблиця індексів споживчих цін в Україні з 2019 по 2021 роки 
 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік 

2019 101,0 100,5 100,9 101,0 100,7 99,5 99,4 99,7 100,7 100,7 100,1 99,8 104,1 
2020 100,2 99,7 100,8 100,8 100,3 100,2 99,4 99,8 100,5 101,0 101,3 100,9 105,0 
2021 101,3 101,0 101,7 100,7 101,3 100,2 100,1 99,8 101,2 100,9 100,8 100,6 110,0 

 

Кумулятивний приріст інфляції за три останні повні фінансові роки по Україні станом на 
31.12.2021 року становить: 20,236% (двадцять цілих двісті тридцять шість тисячних відсотка), його 
значення є меншим 100% (сто відсотків). 

Розрахунок:(( 1,041 х 1,050 х 1,100) х 100,000%) – 100,000% = 20,236% < 100,000%. 
Після завершення трьох останніх повних фінансових років, Керівництво Товариства визначає 

наявні інфляційні процеси такими, що не мають суттєвого впливу на його фінансовий стан. Тобто, 
станом на 31.12.2021 року наявні інфляційні процеси є такими, що не мають суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства. 

Таким чином, при складанні фінансової звітності Товариства за звітний 2021 рік – вимоги 
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не застосовуються. 

 

21. Вплив пандемії, викликаної коронавірусом (COVID-19) на діяльність Товариства 
11.03.2020 року ВООЗ офіційно оголосила пандемію, викликану новим коронавірусом     

(COVID-19). Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і задля недопущення поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211 в Україні встановлено 
карантин з 12.03.2020 року по 03.04.2020 року, а 25.03.2020 року Кабінет міністрів України посилив 
обмежувальні заходи: запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни; продовжив 
карантин до 24.04.2020 року, потім до 12.05.2020 року.  
№ п/п Постанова КМУ (номер, дата) Дата початку карантину Дата до якої продовжено  карантин Небезпека 

2020 рік 
1. №-211 від 11 березня 2020 року 12 березня 2020 року 03 квітня 2020 року Наявна 
2. №-239 від 25 березня 2020 року  24 квітня 2020 року Наявна 
3. №-291 від 22 квітня 2020 року  11 травня 2020 року Наявна 
4. №-343 від 04 травня 2020 року  22 травня 2020 року Наявна 
5. №-392 від 20 травня 2020 року 22 травня 2020 року 22 червня 2020 року Наявна 
6. №-500 від 17 червня 2020 року  31 липня 2020 року Наявна 
7. №-641 від 22 липня 2020 року 01 серпня 2020 року 31 серпня 2020 року Наявна 
8. №-760 від 26 серпня 2020 року  31 жовтня 2020 року Наявна 
9. №-956 від 13 жовтня 2020 року  31 грудня 2020 року Наявна 

2021 рік 
10. №-1236 від 09 грудня 2020 року 19 грудня 2020 року 28 лютого 2021 року Наявна 
11. №-104 від 17 лютого 2021 року  30 квітня 2021 року Наявна 
12. №-405 від 21 квітня 2021 року  30 червня 2021 року Наявна 
13. №-611 від 16 червня 2021 року  31 серпня 2021 року Наявна 
14. №-855 від 11 серпня 2021 року  01 жовтня 2021 року Наявна 
15. №-981 від 22 вересня 2021 року  31 грудня 2021 року Наявна 

2022 рік 
16. №-1336 від 15 грудня 2021 року  31 березня 2022 року Наявна 
17. №-229 від 23 лютого 2022 року  31 травня 2022 року Наявна 
18. №-630 від 27 травня 2022 року  31 серпня 2022 року Наявна 
19. №-928 від 19 серпня 2022 року  31 грудня 2022 року Наявна 

 



Остання Постанова КМУ була ухвалена 19 серпня 2022 року на черговому засіданні, у 
відповідності до якої, через коронавірус (COVID-19) карантин продовжено до 31 грудня 2022 року на 
всій території України.  

Також, режим надзвичайної ситуації продовжено до 31 грудня 2022 року для єдиної державної 
системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ 
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної 
ситуації» №338 від 25 березня 2020 року.  

Керівництво Товариства розглядає цей спалах захворювань як негативну подію, так як карантин 
може суттєво вплинути на рівень виручки через зниження ділової активності контрагентів, 
неможливості отримання банківських кредитів, факторингу або іншого фінансування.  

У впродовж звітного 2021 року та попереднього 2020 року Товариству вдалося адаптуватися до 
нових умов діяльності, які викликані коронавірусом (COVID-19) – створивши окремі моделі 
віддаленої роботи для окремих співробітників (повна віддалена робота, часткова віддалена робота та 
змішана віддалена робота). 

В Товаристві у звітному 2021 року проводилася робота по створенню гнучких цифрових 
робочих місць та їх удосконаленню. Адже, Товариство піклується про здоров’я і безпеку своїх 
співробітників, партнерів і клієнтів і строго слідує всім національним і місцевим вказівкам щодо 
охорони здоров’я, щоб максимально запобігти наслідкам вірусу.  

Отже, діяльність Товариства у продовж звітного періоду здійснювалася співробітниками в 
умовах карантину, пов’язаного з COVID-19, що вплинуло на фінансовий стан Товариства та 
результати його діяльності.  

За оцінкою Керівництва Товариства, ситуація потенційно може призвести, до кінця поточного 
2022 року, до недоотримання доходів внаслідок затримок у сплаті платежів контрагентами, до 
скорочення загального обсягу послуг.  

Ситуація продовжує змінюватися, тому майбутні наслідки достовірно передбачити та оцінити 
неможливо. Керівництво Товариства продовжуватиме моніторинг потенційного впливу цієї ситуації 
на економіку країни і безпосередньо на свою діяльність, та буде вживати усі можливі заходи. 

 
 

24. Події після Балансу (події після звітної дати) 
Згідно МСБО 10 «Події після звітного періоду» поділяються на: 

 події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які 
вимагають коригування фінансової звітності за 2021 рік); та 

 події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають 
коригування фінансової звітності, але вимагають розкриттів). 

Події, які трапились в проміжку між датою балансу та плановою датою оприлюднення 
(розміщення) на сайті Товариства фінансової звітності, можуть потребувати коригувань активів та 
зобов’язань.  

Керівництвом Товариства не встановлено наявність подій після дати балансу, які б могли 
вплинути на фінансову звітність і мають суттєвий вплив на фінансовий стан Приватного 
акціонерного товариства „Кропивницький олiйноекстракцiйний завод”, що підлягають коригуванню 
фінансової звітності за 2021 рік. Ця фінансова звітність Товариства за 2021 рік не містить будь-яких 
коригувань у зв’язку з подіями які трапилися після звітного періоду. 

 

Оскільки вторгнення російської федерації в Україну відбулося наприкінці лютого 2022 року 
(24.02.2022 р.), це подія, яка не вимагає коригування після звітного періоду, але вимагає певного 
розкриття.  

24 лютого 2022 року Президент України підписав Указ №-64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні». Згідно з Указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком 
на 30 діб (з послідуючими продовженням до 5 години 30 хвилин 20 листопада 2022 року): 
№ 
п/п Затверджено Набрання 

чинності 
Початок  

воєнного стану 
Закінчення  

воєнного стану 
2022 рік 

1. Указ Президента №64/2022 від 24.02.2022 р. 
затверджено Законом № 2102-IX від 24.02.2022 р. 

24 лютого 
2022 року 

05:30 
24 лютого 2022 р. 

05:30 
26 березня 2022 р. 

2. Указ Президента №133/2022 від 14.03.2022 р.  
затверджено Законом №2119-IX від 15.03.2022 р. 

18 березня 
2022 року 

05:30 
26 березня 2022 р. 

05:30 
25 квітня 2022 р. 

3. Указ Президента №259/2022 від 18.04.2022р. 
затверджено Законом №2212-IX від 21.04.2022 р. 

22 квітня 
2022 року 

05:30 
25 квітня 2022 р. 

05:30 
25 травня 2022 р. 

4. Указ Президента №341/2022 від 17.05.2022 р. 
затверджено Законом №2263-IX від 22.05.2022 р. 

23 травня 
2022 року 

05:30 
25 травня 2022 р. 

05:30 
23 серпня 2022 р. 



 
5. Указ Президента №573/2022 від 12.08.2022 р. 

затверджено Законом №2500-ІХ від 15.08.2022 р.  
17 серпня 
2022 року 

05:30 
23 серпня 2022 р. 

05:30 
20 листопада 2022р. 

 

Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та 
на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, за участю Верховної Ради 
України й відповідно до чинних норм українського законодавства.  

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися 
конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 
Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів 
юридичних  осіб.  

Відносно економічних наслідків, Товариство не залежить від російського чи білоруського 
ринків, активи Товариства не перебувають в зоні бойових дій. На сьогодні тривалість та вплив війни 
не можливо передбачити. Але не зважаючи на ці всі обставини – Товариство продовжує свою 
діяльність на безперервній основі, тільки, напевно, з менш низькими показниками економічної 
діяльності. 

Після звітної дати не було інших суттєвих подій, які впливають на розуміння цієї фінансової 
звітності Товариства за 2021 рік. 
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