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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Братуняк Олег Федорович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373869 

4. Місцезнаходження: 25030, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Урожайна, 

30 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0522-390-128; 390-118; 390-115; бух, 24-59-78 

6. Адреса електронної пошти: r.uschapovsky@kernel.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2021, Протокол засiдання наглядової 

ради №4 вiд 22.04.2021. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://kirovogradoliya.pat.ua/ 29.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 

звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi рiчної iнформацiї Приватне акцiонерне товариство 

"Кропивницький олiйноекстракцiйний завод" (надалi - Товариство, емітент), не надається з 

наступних причин : 

Посада корпоративного секретаря в Товариствi не введена. 

Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного 

становища, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому не 

потребує обов'язкової рейтингової оцiнки емiтента. 

Товариство не створювало фiлiали, або вiдокремленi структурнi пiдроздiли. 

Частка засновника - РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi та орендарiв Кiровоградського 

олiєекстракцiйного заводу - станом на кiнець звiтного року вiдсутня. 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв 

активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, посадовi 

особи, судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше 

вiдсоткiв активiв емiтента на початок року, стороною в яких виступає емiтент, а також судовi 

справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi, - вiдсутнi. 

Штрафнi санкцiї - вiдсутнi. 



Працiвники емiтента акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не 

володiють. 

Протягом звiтного року змiни у вiдомостях про акцiонера, якому належать голосуючi акцiї, не 

вiдбувалися, тому "iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 

пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не 

надається. 

Голосуючi  акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано 

iншiй особi, вiдсутнi. Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв, - вiдсутнi. 

Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), 

похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  

Товариство не викупало власнi акцiї.  

Товариство не приймало рiшення про виплату дивiдендiв. 

Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi 

облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги 

за якими забезпечено iпотеками. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

емiтента, яка наявна в емiтента - вiдсутня. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня. 

Товариство не здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних паперiв. 

В складi рiчної iнформацiї Товариства не надаються також роздiли, якi приватне акцiонерне 

товариство, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано 

розкривати. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 06.04.1993 

4. Територія (область) 

 Кіровоградська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 105527060 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 290 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 10.41 - Виробництво  олiї та твариних жирiв 

 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами,яйцями,харчовими олiями та жирами 

 35.11 - Виробництво електроенергiї 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 

2) IBAN 

 UA143510050000026003878838927 

3) поточний рахунок 

 UA143510050000026003878838927 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 

5) IBAN 

 UA143510050000026003878838927 

6) поточний рахунок 

 UA143510050000026003878838927 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Лiцензiя на придбання , 

зберiгання, перевезення , 

використання прекурсорiв 

(списку 2 таб.1У ) "Перелiку 

наркотичних засобiв 

Серiя АТ 

№576925 

24.11.2016 Державна служба України з 

контролю за наркотиками 

 



психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

Опис 
Придбання , зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таб.1У) 

"Перелiку наркотичних засобiв психотропних речовин i прекурсорiв).  

Лiцезiя на надання послуг з 

перевезеня пасажирiв i 

небезпечних вантажiв 

автомобiльним транспортом. 

Серiя АВ № 

616076 

29.02.2012 Мiнiстерство транспорту та 

зв'язку України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Лiцензiя на виробництво 

електричної енергiї 

серiя АТ № 

578504 

15.09.2011 Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

(НККРЕ) 

 

Опис Виробництво електричної енергiї.  

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

До складу Товариства входять такi основнi пiдроздiли, як: цех сировини, цех добування олiї та 

екстракцiйний цех. 

Роботу основного виробництва забезпечують допомiжнi цехи i дiльницi: 

вимiрювальна виробнича лабораторiя, автотранспортна дiльниця, вiддiл логiстики, ремонтно-

будiвельна дiльниця, ремонтно-механiчний цех, промислова теплоелектроцентраль, електроцех, 

блок очисних споруд та сантехнiки, дiльниця контрольно-вимiрювальних приладiв та 

автоматики. 

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не 

було. 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства за 2020 рiк 

склала 290 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, працюючих за цивiльно-

правовими договорами - 0 особа, працюючих за сумiсництвом - 0 особи, чисельнiсть 

працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає.  Витрати на 

оплату працi в 2020 роцi склали 63617,5 тис.грн. В порiвняннi з попереднiм 2019 роком  витрати 

на оплату працi збiльшились за рахунок пiдвищення  заробiтної плати.  

На пiдставi затвердженого технологiчного регламенту та колективного договору Товариства у 

зв'язку з виробничим технологiчним процесом працюють у безперервному режимi виробництва, 

тобто по 11 годинному графiку. Вiдповiдно до ст. 61 Кодексу законiв України у безперервно 

дiючих цехах технологiчного виробництва запроваджений пiдсумований облiк робочого часу. 

Облiковим перiодом при пiдсумованому облiку робочого часу є рiк. Тривалiсть робочого часу, 

встановлена графiком, може коливатись протягом облiкового перiоду, але загальна сума годин 

роботи за облiковий перiод завжди дорiвнює нормi робочого часу в облiковому перiодi. 

Бухгалтерiя заводу проводить оплату працiвникiв згiдно табелю за результатом пiдсумованого 

робочого часу. 

Велику увагу керiвництво Товариства придiляє пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї 

робiтникiв. Протягом року проводяться навчання по структурним пiдроздiлам. Щорiчно 



проводиться перевiрка знань кожного робiтника. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх 

знань та одержати вищий квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають 

екзамени квалiфiкацiйнiй комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. 

Iнженерно технiчнi працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись у вищих 

учбових закладах та на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство є членом Асоцiацiї "Укролiяпром" (Україна, 03055, м.Київ, вул. Старокиївська, 14). 

Асоцiацiя "Укролiяпром" створена 04.06.1998 р., як добровiльне об'єднання олiйно-жирових 

пiдприємств з метою координацiї дiяльностi та взаємодопомоги її учасникам у вирiшеннi 

спiльних органiзацiйних, економiчних, технiчних та iнших питань. Асоцiацiя є юридичною 

особою з дня її реєстрацi, має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок в банку, не здiйснює 

пiдприємницької дiяльностi. Асоцiацiя "Укролiяпром" з метою здiйснення статутних завдань 

спiвпрацює з Кабiнетом Мiнiстрiв України, Комiтетами Верховної Ради України, мiнiстерствами 

i вiдомствами, iншими професiйними об'єднаннями агропромислового комплексу, науковими 

установами та органiзацiями. 

Товариство є членом Асоцiацiї з 1998 року.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного року жодних пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi принципи облiкової полiтики 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 

придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 

розрахунку. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

фiнансовi активи, доступнi для продажу; 

фiнансовi активи, утримуванi до погашення; 

дебiторська заборгованiсть; 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю; 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 

Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей 

придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi 

або продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по 

покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання 

активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою. 



Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо 

належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання, з 

вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку.  

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Фiнансовi активи 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в 

касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 

за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється 

за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного 

визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся 

збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв 

iз застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв 

та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iс-тотними - на основi 

групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi 

свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 

непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи 

дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 

збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо 

вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за 

справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу 

фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у 

власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної 

валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток 

або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для 

продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку 

чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 

собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, 



що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного 

визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 

ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на 

грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод 

iншому пiдприємству.  

Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом 

та продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в 

даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання. 

Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим 

активом, воно продовжує облiковувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi активи 

вiдображає у виглядi забезпечення позики. 

При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу 

та сумою отриманої i належної до отримання винагороди, а також дохiд або витрати, накопиченi 

в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. 

Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою 

можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, 

пов'язаних з володiнням (але не <практично всi> ризики i вигоди), при цьому контроль 

пiдприємства над активом зберiгається), Товариство розподiляє балансову вартiсть даного 

фiнансового активу мiж утримуваною частиною i частиною, яка списується, пропорцiйно до 

справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, 

розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яка 

списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi 

в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в 

iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi 

утримуваної частини i частини, яка списується. 

Фiнансовi зобов'язання  

Борговi i дольовi фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як фiнансовi 

зобов'язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового 

зобов'язання та iнструмента власного капiталу. 

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як <оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток>, якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi як <оцiнюванi за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток> при первинному вiдображеннi в облiку. 

Фiнансове зобов'язання класифiкується як <призначене для торгiвлi>, якщо воно: 

набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому; 

при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi 

управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових 

покупок i перепродажiв; або 

є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування. 

Фiнансове зобов'язання, що не є <призначеним для торгiвлi>, може бути класифiковане 

<оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток>, в момент прийняття до 

облiку, якщо: 

застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку 

активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути в iншому випадку; 

фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи 

фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої 

вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або 

iнвестицiйної стратегiї Товариства, i iнформацiя про таку групу представляється всерединi 

органiзацiї на цiй основi; або 

фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих 



деривативiв, та МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> дозволяє класифiкувати 

iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як <оцiнюване за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток>. 

Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi як iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи кредити 

банкiв ( позики ), спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на 

здiйснення операцiї, а згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної ставки вiдсотка. 

Списання фiнансових зобов'язань  

Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або 

закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового 

зобов'язання i сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в прибутках i 

збитках. 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за 

справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. 

Кредити банкiв ( позики ) 

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 

мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 

вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 

рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 

протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Основнi засоби 

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 16 <Основнi засоби>.  

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного 

використання яких бiльше за один рiк, первинна вартiсть яких бiльше за 20000 грн., якi 

використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для 

здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 

Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються 

по окремих класах .  

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в 

експлуатацiю основнi засоби. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, 

пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатацiї.  

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими 

витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з 

вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 <Знецiнення активiв>. 

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-

яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  

Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є 

власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдображується. У подальшому, в разi придбання 

землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 

Основнi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

Подальшi витрати. 



Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати 

перiоду у мiру їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i вдосконалень основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента.  

Амортизацiя основних засобiв. 

Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при 

його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на 

його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити 

неможливо, або вона не суттєва по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. 

Лiквiдацiйну вартiсть та термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв 

основних засобiв визначається експертною комiсiєю, затверджується керiвництвом Товариства, i 

переглядається щороку за результатами рiчної iнвентаризацiї.  

Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється 

рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, розраховується прямолiнiйним методом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту.  

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн 

доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 

експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку 

класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн 

вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.  

Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об'єктiв за 

прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання 

вiдповiдно до пункту 145.1 статтi 145 Податкового кодексу України  

Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв 

будiвлi 20-50 

машини та обладнання 10-20 

з них ЕОМ,iншi машини для оброблення iнформацiї, зчитування та iн.. 5-20 

транспортнi засоби 4-7 

Iнструменти та прилади 4-7 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно 

МСБО 38 <Нематерiальнi активи>. 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i 

використовуються впродовж перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, 

торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.  

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах. 

Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, 

пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнi до експлуатацiї, 

за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi.  

Собiвартiсть самостiйно створеного нематерiального активу складається iз всiх витрат на 



створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-

дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення.  

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо: 

iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; 

цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу 

впродовж очiкуваного строку їх використання, але не бiльше 10 рокiв.  

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, 

амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Очiкуваний термiн корисного використання НА визначається при їх постановцi на облiк 

експертною комiсiєю, призначеною Головою правлiння Товариства, виходячи з:  

очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання 

або iнших чинникiв; 

термiнiв використання подiбних активiв, затверджених експертною комiсiєю Товариства. 

Амортизацiя починається нараховуватися з перiоду, коли цей актив стає придатним до 

використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому 

вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  

Амортизацiя припиняться на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу ( або включається до лiквiдацiйної групи ) 

вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.  

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 

коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

Запаси 

Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, 

понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 

теперiшнiй стан. 

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв ( 

окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на 

транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з 

придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi 

подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.  

Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва, 

наприклад оплата працi виробничого персоналу. Вони також включають систематичний 

розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi 

матерiалiв у готову продукцiю.  

Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються 

порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання 



будiвель i обладнання, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати. Змiннi 

виробничi накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо ( 

або майже прямо ) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та 

непрямi витрати на оплату працi.  

Як база розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат застосовується 

основна заробiтна плата (без доплат i надбавок) виробничих робiтникiв. 

Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi. У 

перiоди надзвичайно високого рiвня виробництва сума постiйних накладних витрат, 

розподiлених на кожну одиницю виробництва, зменшується так, щоб запаси не оцiнювалися 

вище собiвартостi.  

Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при 

доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан 

Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як  

витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi:  

а) понаднормовi: вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати;  

б) витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними 

для пiдготовки до наступного етапу виробництва;  

в) адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього 

мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан; та  

г) витрати на продаж. 

До виробничої собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включаються: 

прямi матерiальнi витрати; 

прямi витрати на оплату працi; 

- iншi прямi витрати; 

- змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 

Нерозподiленi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої 

продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення. 

В основному виробництвi застосовується позамовний iз застосуванням елементiв методу облiку 

стандартних витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi 

продукцiї. 

Стандартнi витрати враховують нормативнi рiвнi використання основних та допомiжних 

матерiалiв, працi, а також економiчної i виробничої потужностi. Їх регулярно аналiзують i, за 

потреби, переглядають з огляду на поточнi умови.  

Метод роздрiбних цiн застосовується у роздрiбнiй торгiвлi для оцiнки великої кiлькостi одиниць 

запасiв, якi швидко змiнюються i дають однаковий прибуток та для яких технiчно неможливо 

застосувати iншi методи калькулювання.  

Iнвестицiйна нерухомiсть 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, 

утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у виробництвi, 

наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо 

будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу 

частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в 

бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 

окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється 

за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi 

моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi 

iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. 

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 

Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 



використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 

з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 

активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 

фiнансовi результати. 

Оренда 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає 

фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 

витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в 

тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi 

активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних 

активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 

оренди, визнаються як витрати. 

Податки на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 

використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 

податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 

iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до 

статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 



економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi 

вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в 

якому були наданi працiвниками послуги, що надають Їм право на одержання внескiв, та 

зароблена вiдповiдна заробiтна плата.  

Доходи та витрати 

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в 

результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. 

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої, або яка 

пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю, товари та послуги, 

наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень 

покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на 

додану вартiсть (<ПДВ>). 

Реалiзацiя товарiв 

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче 

умов: 

Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням;  

Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом 

володiння, i не контролює проданi товари та продукцiю; 

Сума доходiв може бути достовiрно визначена; 

Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i  

понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Надання послуг 

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; 

iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству, i 

понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

В разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом 

погодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i 

розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. 

Витрати, пов'язанi iз отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на 

позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає в фiнансовiй звiтностi умовнi зобов'язання та умовнi активи. Iнформацiя 

про умовне зобов'язання розкривається в примiтках, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi 

втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Стисла iнформацiя про умовний актив 

розкривається в примiтках, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

 



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка олiйно-жирових культур. Основною 

культурою переробки на ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" являється насiння соняшника, який 

складає 100% в загальному обсязi переробки олiї. Продукцiя пiдприємства 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). Значний попит на олiйно-жирову продукцiю 

України викликав нарощування обсягiв вирощування насiння соняшнику в Українi, а також 

надходження iнвестицiй у олiйно-жирову галузь. Будувалися новi заводи по переробцi олiйно-

жирової сировини, реконструювалися старi. Потужнiсть олiйно-жирової галузi протягом останiх 

рокiв збiльшилась вдвiчi. Внутрiшнє споживання олiї та олiйно-жирових продуктiв в Українi за 

останi роки також зросло у два рази. Промисловiсть України може повнiстю забезпечити 

внутрiшнiй ринок широким асортиментом рослинних олiй. Iноземнi iнвестори вкладають значнi 

кошти у розвиток олiйно-жирової галузi України. Введенi в дiю новi олiйно-жировi потужностi у 

Днiпропетровськiй, Кiровоградськiй, Запорiзькiй, Донецькiй та Миколаївськiй областях. 

Головне , щоб виробничi потужностi по переробцi олiйно-жирової сировини були завантаженi. 

Тому збiльшення виробництва соняшнику, а також альтернативних культур-рiпаку та сої є 

нагальною необхiднiстю Свiтовий ринок олiйно-жирових продуктiв є досить перспективним для 

олiйно-жирової галузi України. Товариство в результатi переробки насiння соняшника одержує 

олiю соняшникову, нерафiновану. ТОВ "Кернел-Трейд" є основним постачальником сировини 

для завантаження виробничих потужностей ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ". ПРАТ 

"Кропивницький ОЕЗ" працює на давальницькiй сировинi , а частка власної продукцiї 

виробляється з сировини, закупленої у ТОВ "Кернел-Трейд" з метою поповнення оборотних 

коштiв для покриття власних потреб i також продається ТОВ "Кернел-Трейд". У зв"язку з тим, 

що продукцiя переробки (олiя рослинна соняшникова, нерафiнована є власнiстю ТОВ "Кернел-

Трейд") пiдприємство-переробник- ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" реалiзацiю не проводить. 

Товариство не експортувало продукцію в звітному році. 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством за останнi п'ять рокiв не було. 

Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний 

час не планує.  

 



Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2020 таким 

чином :  

Будинки та споруди 192493 тис.грн. 

Машини та обладнання 258613 тис.грн. 

Транспортнi засоби 2337 тис.грн. 

Iншi основнi засоби 7312 тис.грн. 

На кiнець звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв 460 755 тис.грн. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Кропивницький вул. Урожайна, буд. 30. 

Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не 

вчинялося.  

Ступiнь впливу екологiчних питань при використаннi активiв пiдприємства незначна. 

Керiвництво Товариства приклало значнi зусилля для початку роботи в новому сезонi, про що 

свiдчать проведена реконструкцiя олiйно-жирового виробництва, поглиблений капiтальний 

ремонт обладнання та заключенi договори на переробку насiння соняшника. Потужностi 

пiдприємства в 2020 роцi завантаженi на 100 %. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Дiяльнiсть Емiтента в бiльшостi випадкiв залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень. 

Ступiнь залежностi вiд економiчних ризикiв значна, це такi фактори, як: нестабiльний курс 

гривнi, високi ставки кредитування комерцiйних банкiв, низький платiжноспроможний попит 

внутрiшнього ринку, нестача обiгових коштiв у пiдприємства, неконтрольоване зростання цiн на 

товари та послуги природних монополiй (сировина, енергоресурси), недостатнiй обсяг 

iнвестицiй у машинобудуваннi, високий рiвень матерiало- i енергоємностi продукцiї, що 

випускається, низька рентабельнiсть виробництва.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та 

послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi 

безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших 

зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i 

пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Всi договори, укладенi пiдприємством на переробку давальницької сировини, виконуються 

згiдно графiка поставок. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 



Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента. Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, 

спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть 

своєї дiяльностi, та зростання прибутку.  

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У зв'язку з тим що iнвестор емiтента ТОВ "Кернел-Капiтал" володiє 99,2 % статутного фонд 

ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ", тому полiтика дiяльностi емiтента та всi дослiдження i розробки 

проводяться iнвестором. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента розкрита в фiнансовому звiтi Товариства в повному обсязi. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Вищий орган управлiння акцiонери товариства 

Наглядова рада Голова наглядової ради, члени 

наглядової ради (двi особи) 

Пугач Юрiй Володимирович - голова 

наглядової ради, 

Усачова Анастасiя Iванiвна, 

Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна - 

члени наглядової ради 

Директор Одноосiбний виконавчий орган Братуняк Олег Федорович 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Рік 

народження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та 

посада, яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор Братуняк Олег Федорович 1968 вища 32 

ПАТ "Кiровоградолiя", 

00373869, ПАТ 

"Кiровоградолiя" - 

заступник директора з 

виробництва (17.12.2014 - 

11.07.2017), виконуючий 

обов'язки директора (з 

12.07.2017) 

13.10.2017, по 

30.06.2021 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди встановлений згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi директору Товариством не надавалася. 

Письмової згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди фiзична особа не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 32 рiк. 

Iншi посади, якi Братуняк О. Ф. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - ПАТ "Кiровоградолiя" - заступник директора з виробництва (17.12.2014 - 

11.07.2017), виконуючий обов'язки директора (12.07.2017 - 12.10.2017), директор (з 13.10.2017). 

Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

03.06.2019 наглядовою радою ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (протокол №б/н вiд 03.06.2019) прийнято рiшення, в зв'язку iз закiнченням 30.06.2019 

термiну повноважень, переукласти трудовий контракт з директором Товариства Братуняком Олегом Федоровичем на новий строк з 01.07.2019 по 

30.06.2020.  

Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни:  

10.06.2020 наглядовою радою ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (протокол №б/н вiд 10.06.2020) прийнято рiшення, в зв'язку iз закiнченням 30.06.2020 

термiну повноважень, переукласти трудовий контракт з директором Товариства Братуняком Олегом Федоровичем на новий строк з 01.07.2020 по 

30.06.2021.  

2 

Головний бухгалтер Кавун Людмила Вiкторiвна 1973 вища 30 
ТОВ "АТП-2004", 32967654, 

директор 

10.09.2014, 

безстроково 

Опис: 
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України. Основними 

обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх 

господарсь ких операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. 

Розмiр виплаченої винагороди встановлений згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi головному бухгалтеру Товариством не 

надавалася. 



Письмової згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди фiзична особа не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Загальний стаж роботи - 30 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор ТОВ "АТП-2004", м. Кропивницький. 

Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи змiн не було. 

3 

Член наглядової ради Усачова Анастасiя Iванiвна 1971 вища 24 

ТОВ "Кернел-Трейд", 

31454383, з 01.07.2003 року 

- Фiнансовий директор ТОВ 

"Кернел-Трейд" 

26.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.  

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 24р. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - фiнансовий директор. 

Обiймає посаду фiнансового директора ТОВ "Кернел-Трейд" ( код ЄДРПОУ 32768392, провул.Тараса Шевченка,3, м.Київ, 01001).  

Усачова Анастасiя Iванiвна обрана 25.04.2018 до складу наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 

капiталi 99.18%) строком на три роки. 

Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi. 
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Член наглядової ради 
Лук'яненко Вiкторiя 

Олександрiвна 
1975 вища 29 

ТОВ "Кернел-Трейд", 

31454383, з 01.04.2011р. - 

Директор з правового 

забезпечення ТОВ "Кернел-

Трейд" 

26.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.  

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 29р. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - з 01.04.2011р. - Директор з правового забезпечення ТОВ "Кернел-Трейд". 

Обiймає посаду директора з правового забезпечення ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). 

Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна обрана 25.04.2018 до складу наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в 

статутному капiталi 99.18%) строком на три роки. 

Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi. 

5 
Голова наглядової 

ради 

Пугач Юрiй 

Володимирович 
1969 вища 26 

ТОВ "Кернел-Трейд", 

31454383, ТОВ "Кернел-

Трейд", директор 

департаменту з управлiння 

виробництвом (з 2011р.), 

директор з управлiння 

26.04.2018, на 

три роки 



виробництвом (з 2015р.); 

директор з управлiння 

виробничими активами (з 

2017р.); 

Опис: 
Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.  

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 26р. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - з 01.04.2011р. - Директор з правового забезпечення ТОВ "Кернел-Трейд". 

Обiймає посаду директора з правового забезпечення ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). 

Пугач Юрiй Володимирович обраний 25.04.2018 до складу наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 

капiталi 99.18%) строком на три роки. 

Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi. 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Директор Братуняк Олег Федорович 3 0,0000568 3 0 

Головний бухгалтер Кавун Людмила Вiкторiвна 0 0 0 0 

Член наглядової ради Усачова Анастасiя Iванiвна 0 0 0 0 

Член наглядової ради Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна 0 0 0 0 

Голова наглядової ради Пугач Юрiй Володимирович 0 0 0 0 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 

дiяльностi, визначених статутом товариства, та основних напрямкiв дiяльностi, затверджених 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на поточний 2021 рiк.  

Тобто, в перспективi на поточний 2021 рiк Товариство продовжить здiйснювати тi ж види 

дiяльностi, що i в звiтному 2020 роцi. 
Перспективнiсть подальшого розвитку Приватного акцiонерного товариства "Кропивницький 

олiйноекстракцiйний завод" залежить вiд прийняття та виконання адекватних управлiнських 

рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища, а саме: ефективної фiнансової, 

iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї 

маркетингових програм тощо.  
Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики 

розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та 

конкурентоспроможностi пiдприємства. 
 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ 

ЗАВОД" (надалi за текстом - Товариство) є юридичною особою приватного права, створеним в 

порядку, визначеному положеннями чинного на момент його створення законодавства України. 

Товариство засноване вiдповiдно до плану приватизацiї, шляхом перетворення орендного 

пiдприємства Кiровоградський олiйноекстракцiйний завод (зареєстрованого Реєстрацiйною 

палатою Кiровоградського мiськвиконкому № 02134-IВI 06.04.1993 року), згiдно з рiшенням 

засновникiв, яке оформлене протоколом № 1 вiд 29.03.1994 року.  

Товариство зареєстроване 11.04.1994 року Реєстрацiйною Палатою виконкому Кiровоградської 

мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний номер 02134-АТ-1.  

Усi акцiї першої емiсiї при створеннi Товариства розподiленi мiж його засновниками. 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградолiя" (iдентифiкацiйний код 00373869) зв'язку з 

приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та на пiдставi рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2011 року 

(протокол вiд 18.04.2011 р. № 33) було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство 

"Кiровоградолiя" (iдентифiкацiйний код 00373869). 

Приватне акцiонерне товариство "Кропивницький олiйноекстракцiйний завод" 

(iдентифiкацiйний код 00373869) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства 

"Кiровоградолiя" (iдентифiкацiйний код 00373869), внаслiдок змiни типу Товариства на 

приватний (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Кiровоградолiя" №40 вiд 25.04.2018 року). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

"Кропивницький олiйноекстракцiйний завод" 23.04.2019 року (протокол №41 вiд 23.04.2019 

року) затверджено нову редакцiю статуту, у зв'язку iз приведенням статуту до у вiдповiднiсть до 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Товариство, протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв.  

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 



політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення 

таких основних заходiв: 

 - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. 

Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та 

несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а 

також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю 

пiдприємства;  

- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 

ризикiв;  

- визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 

видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером 

здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним 

рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням 

розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами 

фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв 

є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для 

покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту 

Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу 

пiдприємства.  

Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої 

операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з 

урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв 

iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до 

цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 

Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та 

кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй 

операцiйнiй дiяльностi.  

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик 

лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним 

iз цих ризикiв. Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi 

ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на 

момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним 

фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування.  

Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою 

лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 

Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок 

надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для 

своєчасного погашення зобов'язань 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, 

якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським 

договором.  

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю 

кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову 



дебiторську заборгованiсть.  

Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з 

надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг 

фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  

Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на 

внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  

Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають 

спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає 

формальному затвердженню.  

Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї 

про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.  

Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.  

Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i 

пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi 

виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу.  

Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у 

полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 

тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Станом на 31 грудня 2020 року в Товариствi не затверджений власний кодекс корпоративного 

управлiння.  

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 

кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний 

кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування 

перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, 

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на 

зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

Товариство добровiльно застосовує принципи та рекомендацiї щодо ефективного 

корпоративного управлiння, що вiдображенi в "Принципах корпоративного управлiння", затв. 

Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 



2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 21.04.2020 

Кворум зборів 99,98 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 
2. Обрання секретаря Загальних зборiв. 
3. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту 

виконавчого органу. 
5. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства. 
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами 

його розгляду. 
7. Надання згоди (попередньо) на вчинення Товариством значних правочинів. 
 

РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТI З ВIДПОВIДНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: голови лічильної комісії 

Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії - Головатого Артема 

Олеговича, Поляченка Дениса Сергійовича. 
2.Обрати секретарем Загальних зборiв Погребнюк Олену Олександрiвну. 
3.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 
4. Прийняті рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту 

виконавчого органу: 
4.1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2019 

роцi. 
4.2.Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-

господарської дiяльностi за 2019 рiк. 
5.Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у 

розмірі 8581 тис. грн., залишити нерозподіленим. 
6.Затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної 

фінансової звітності Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. 
7.Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством у строк до 20 квітня 2021 року (включно), за умови 

попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, 

граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в 

іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля - продаж, 

поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому 

числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, 

користування майном, фінансовий лізинг. 
Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів та проекти 

рішень від акціонерів не надходили. 
 

 



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) В звiтному роцi позачерговi збори не проводились 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 



Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

В звiтному роцi 

позачерговi збори не 

проводились 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Рiчнi загальнi збори в звiтному роцi вiдбулись 

21.04.2020. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

В звiтному роцi позачерговi збори не 

проводились 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Пугач Юрiй 

Володимирович 

 X Голова наглядової ради Пугач Юрiй 

Володимирович обраний 25.04.2018 до 

складу наглядової ради, як представник 

акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в 

статутному капiталi 99.18%) строком на три 

роки.  

Протягом звiтного року в персональному 

складi посадової особи змiни вiдсутнi. 

Функцiональнi обов'язки голови наглядової 

ради: 

Голова наглядової ради: 

1) органiзовує роботу наглядової ради; 

2) скликає засiдання наглядової ради та 

головує на них, затверджує порядок денний 

засiдань, забезпечує дотримання порядку 

денного засiдань; 

3) забезпечує, щоб стратегiчнi питання 

Товариства мали прiоритет в обговореннi на 

засiданнi наглядової ради; 

4) заохочує та сприяє вiдкритому та 

критичному обговоренню питань на 

засiданнi наглядової ради; 

5) забезпечує, щоб рiшення наглядової ради 

приймалися на пiдставi документiв та 

iнформацiї, якi члени наглядової ради 



отримують завчасно перед засiданням, аби 

мати змогу вивчити питання та прийняти 

щодо нього виважене рiшення; 

6) забезпечує органiзацiю ведення 

протоколiв засiдань наглядової ради та їх 

зберiгання; 

7) готує звiт та звiтує перед загальними 

зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової 

ради; 

9) забезпечує проведення оцiнки роботи 

наглядової ради; 

10) пiдтримує постiйнi контакти з iншими 

органами та посадовими особами 

Товариства. 

Усачова 

Анастасiя 

Iванiвна 

 X Член наглядової ради Усачова Анастасiя 

Iванiвна обрана 25.04.2018 до складу 

наглядової ради, як представник акцiонера 

ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 

капiталi 99.18%) строком на три роки. 

Протягом звiтного року в персональному 

складi посадової особи змiни вiдсутнi. 

Функцiональнi обов'язки члена наглядової 

ради: 

Член наглядової ради зобов'язаний: 

1) виконувати свої обов'язки особисто i не 

передавати власнi повноваження iншим 

особам; 

2) керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, Статутом, 

3) сумлiнно виконувати покладенi на нього 

обов'язки, дотримуватися високих 

професiйних i етичних стандартiв пiд час 

виконання своїх обов'язкiв; 

4) дiяти в iнтересах Товариства 

добросовiсно, розумно та не перевищувати 

своїх повноважень; 

5) дiяти з усвiдомленням своїх рiшень, 

ставиться з вiдповiдальнiстю до виконання 

своїх обов'язкiв, приймати рiшення в межах 

компетенцiї та на пiдставi всебiчної оцiнки 

наявної (наданої) iнформацiї; 

6) не використовувати своє службове 

становище у власних iнтересах iз шкодою 

для iнтересiв Товариства; 

7) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами та наглядовою радою; 

8) особисто брати участь у засiданнях 

наглядової ради; 

9) самостiйно i на власний розсуд приймати 

рiшення щодо голосування з усiх питань 

порядку денного засiдання наглядової ради; 



10) завчасно (не пiзнiше дня, що передує 

засiданню) повiдомляти головi наглядової 

ради про неможливiсть участi у засiданнях 

наглядової ради, iз зазначенням причини 

вiдсутностi; 

11) уникати конфлiкту iнтересiв та сприяти 

його врегулюванню; 

12) дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил та процедур щодо 

конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати 

iнформацiю про наявнi або потенцiйнi 

конфлiкти iнтересiв; 

13) негайно повiдомляти головi наглядової 

ради про обставини, що перешкоджають 

виконанню ними своїх обов'язкiв; 

14) дотримуватися встановлених у 

Товариствi вимог до iнформацiйної безпеки; 

15) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом. 

Лук'яненко 

Вiкторiя 

Олександрiвна 

 X Член наглядової ради Лук'яненко Вiкторiя 

Олександрiвна обрана 25.04.2018 до складу 

наглядової ради, як представник акцiонера 

ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 

капiталi 99.18%) строком на три роки. 

Протягом звiтного року в персональному 

складi посадової особи змiни вiдсутнi. 

Функцiональнi обов'язки члена наглядової 

ради: 

Член наглядової ради зобов'язаний: 

1) виконувати свої обов'язки особисто i не 

передавати власнi повноваження iншим 

особам; 

2) керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, Статутом, 

3) сумлiнно виконувати покладенi на нього 

обов'язки, дотримуватися високих 

професiйних i етичних стандартiв пiд час 

виконання своїх обов'язкiв; 

4) дiяти в iнтересах Товариства 

добросовiсно, розумно та не перевищувати 

своїх повноважень; 

5) дiяти з усвiдомленням своїх рiшень, 

ставиться з вiдповiдальнiстю до виконання 

своїх обов'язкiв, приймати рiшення в межах 

компетенцiї та на пiдставi всебiчної оцiнки 

наявної (наданої) iнформацiї; 

6) не використовувати своє службове 

становище у власних iнтересах iз шкодою 

для iнтересiв Товариства; 

7) виконувати рiшення, прийнятi загальними 

зборами та наглядовою радою; 



8) особисто брати участь у засiданнях 

наглядової ради; 

9) самостiйно i на власний розсуд приймати 

рiшення щодо голосування з усiх питань 

порядку денного засiдання наглядової ради; 

10) завчасно (не пiзнiше дня, що передує 

засiданню) повiдомляти головi наглядової 

ради про неможливiсть участi у засiданнях 

наглядової ради, iз зазначенням причини 

вiдсутностi; 

11) уникати конфлiкту iнтересiв та сприяти 

його врегулюванню; 

12) дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил та процедур щодо 

конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати 

iнформацiю про наявнi або потенцiйнi 

конфлiкти iнтересiв; 

13) негайно повiдомляти головi наглядової 

ради про обставини, що перешкоджають 

виконанню ними своїх обов'язкiв; 

14) дотримуватися встановлених у 

Товариствi вимог до iнформацiйної безпеки; 

15) не розголошувати iнформацiю з 

обмеженим доступом. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але 

не рідше одного разу на квартал. На засіданні наглядової ради 

кожний член наглядової ради має один голос. 

 

Рішення наглядової ради приймається колегіально простою 

більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у 

засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів 

членів наглядової ради під час прийняття рішень голові 

наглядової ради належить право вирішального голосу. 

 

Протягом звітного 2020 року відбулося 11 /одинадцять/ засідань 

наглядової ради Товариства. На засіданнях наглядової ради 

Товариства розглядались питання згiдно компетенцiї, визначеної 

Статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду 

Товариства". 

 

Зміст рішень, прийнятих на засіданнях наглядової ради 

Товариства в 2020 році: 

20.02.2020 на засіданні наглядової ради розглядалося і вирішено 

питання надання представникам Товариства (згідно із переліком) 

повноважень щодо розпорядження коштами на рахунках 

Товариства в банках. 

25.02.2020  на засіданні наглядової ради розглядалися питання і 

вирішені питання 1) про підготовку та проведення річних 

Загальних зборів акціонерів Товариства; 2) про розгляд звіту 

Наглядової ради та подання його на затвердження Загальним 



зборам акціонерів; 3) про обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг. 
10.04.2020  на засіданні наглядової ради затверджено річну 

інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік. 

14.04.2020 на засіданні наглядової ради затверджено форму та 

текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного 

річних Загальних зборів Товариства. 
22.04.2020 на засіданні наглядової ради розглядалося питання і 

вирішено надати згоду на укладення Товариством з ТОВ 

"Науково-виробниче об'єднання "Екософт" договору поставки 

хімічних реагентів на загальну суму 2 000 000,00 гривень з 

врахуванням ПДВ.  

10.06.2020  на засіданні наглядової ради розглядалося питання і 

вирішено переукласти трудовий контракт з директором 

Товариства Братуняком Олегом Федоровичем на новий строк з 

01.07.2020 по 30.06.2021.  

14.08.2020 на засіданні наглядової ради розглядалося питання і 

вирішено надати згоду на укладення Товариством 

(вчинення/попереднє погодження) Товариством з ТОВ "Кернел-

Трейд" Договору про надання послуг по прийманню, переробці 

насіння соняшника та видачі  продуктів переробки на загальну 

суму 240 000 000,00 гривень, у т.ч. ПДВ. 

09.09.2020 на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення про 

надання згоди на укладення Товариством з Акціонерним 

товариством "Креді Агріколь Банк" Договору поруки  щодо 

забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" за 

Договором про надання фінансування та Договором про надання 

фінансування  щодо отримання Боржником у Банку фінансування 

у розмірі 15 000 000,0 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США та 40 

000 000,00 (сорок мільйонів ) доларів США або їх еквівалент у 

Євро або Гривні відповідно.  

25.11.2020 на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення надати 

згоду на реалізацію належного Товариству транспортного засобу 

та переоформлення його в Територіальному сервісному центрі 

МВС України  без зняття з обліку, а саме: ЗИЛ 432932 МКС 

2700; надати директору товариства Братуняку О.Ф. 

повноваження на укладення та підписання договору купівлі-

продажу транспортного засобу. 
25.11.2020 на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення надати 

згоду на реалізацію належного Товариству транспортного засобу 

та переоформлення його в Територіальному сервісному центрі 

МВС України  без зняття з обліку, а саме: SKODA OCTAVIA A5 

Elegance; надати директору товариства Братуняку О.Ф. 

повноваження на укладення та підписання договору купівлі-

продажу транспортного засобу. 
01.12.2020 на засiданнi наглядової ради розглядалося питання 

надання права підпису документів для розпорядження коштами 

на рахунках Товариства, підписувати від імені Товариства 

розрахункові документи в банках, їх відокремлених підрозділах, 

які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіях 



іноземних банків в Україні, фізичній особі - представнику 

Товариства. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) Комiтети не створенi. Комiтети не створенi. 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Комiтети не створенi. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Комiтети не створенi. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Внутрiшня структура наглядової ради : голова наглядової ради, 

члени наглядової ради (двi особи). Комiтети наглядової ради не 

створювались, тому Товариство не надає оцiнку компетентностi 

та ефективностi кожного з комiтетiв. 

Всi члени наглядової ради є фiзичними особами , що не 

володiють акцiями емiтента. Незалежних директорiв в складi 

наглядової ради немає.  

Голова наглядової ради Пугач Юрiй Володимирович, члени 

наглядової ради Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна, Усачова 

Анастасiя Iванiвна, обранi 25.04.2018 до складу наглядової ради, 

як представники акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в 

статутному капiталi 99.18%) строком на три роки. 

 

Роздiл "оцiнка роботи наглядової ради", "визначення, як 

дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-

господарськiй дiяльностi товариства" не заповнюється приватним 

акцiонерним товариством. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 



Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Братуняк Олег Федорович 

- директор. 

10.06.2020 наглядовою радою ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" 

(протокол №б/н вiд 10.06.2020) прийнято рiшення, в зв'язку iз 

закiнченням 30.06.2020 термiну повноважень, переукласти 

трудовий контракт з директором Товариства Братуняком Олегом 

Федоровичем на новий строк з 01.07.2020 по 30.06.2021.  

До компетенцiї директора, у тому числi, належить: 

-керiвництво згiдно з чинним законодавством виробничо-

господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю 

Товариства, вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих рiшень, 

збереження та ефективне використання майна пiдприємства, а 

також фiнансово-господарськi результати його дiяльностi; 

-забезпечення виконання Товариством усiх зобов'язань перед 

державним та мiсцевим бюджетами, державними 

позабюджетними соцiальними фондами, постачальниками, 

замовниками та кредиторами, а також виконання господарських i 

трудових договорiв (контрактiв) та бiзнес-планiв; 

-органiзацiя роботи та ефективної взаємодiї всiх структурних 

пiдроздiлiв, цехiв та виробничих одиниць, спрямування їх 

дiяльностi на розвиток i вдосконалення виробництва з 



урахуванням соцiальних та ринкових прiоритетiв, пiдвищення 

ефективностi роботи пiдприємства, зростання обсягiв реалiзацiї 

продукцiї та збiльшення прибутку, якостi та 

конкурентоспроможностi продукцiї, що виготовляється, її 

вiдповiднiсть свiтовим стандартам з метою завоювання 

вiтчизняного та зарубiжного ринку i задоволення потреб 

замовникiв i споживачiв у вiдповiдних видах продукцiї; 

-забезпечення виконання Товариством програми оновлення 

продукцiї, планiв капiтального будiвництва, обов'язкiв перед 

державним бюджетом, постачальниками, замовниками i банками, 

а також господарських та трудових договорiв (контрактiв) i 

бiзнес-планiв; 

-органiзацiя виробничо-господарської дiяльностi Товариства на 

основi застосування методiв об?рунтованого планування, 

нормативних матерiалiв, фiнансових i трудових витрат, вивчення 

кон'юнктури ринку та передового досвiду, з метою пiдвищення 

технiчного рiвня та якостi продукцiї (послуг), економiчної 

ефективностi її виробництва, рацiонального використання 

виробничих резервiв та витрачання всiх видiв ресурсiв; 

-вжиття заходiв щодо забезпечення Товариства квалiфiкованими 

кадрами, найкращого використання знань та досвiду працiвникiв, 

створення безпечних i сприятливих умов працi, додержання 

вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; 

-здiйснення заходiв iз соцiального розвитку колективу 

Товариства, забезпечення розроблення, укладення i виконання 

колективного договору; проведення роботи щодо змiцнення 

трудової i виробничої дисциплiни, сприяння розвитку творчої 

iнiцiативи i трудової активностi працiвникiв; 

-забезпечення поєднання економiчних i адмiнiстративних методiв 

керiвництва, матерiальних i моральних стимулiв пiдвищення 

ефективностi виробництва, а також пiдсилення вiдповiдальностi 

кожного працiвника за доручену йому справу та результати 

роботи всього колективу, виплату заробiтної плати в установленi 

строки; 

-вирiшення питань щодо фiнансово-економiчної та виробничо-

господарської дiяльностi Товариства в межах наданих йому прав, 

доручення виконання окремих органiзацiйно-господарських 

функцiй iншим посадовим особам: заступникам директора, 

керiвникам виробничих пiдроздiлiв, функцiональних пiдроздiлiв 

Товариства; 

-забезпечення додержання законностi, активне використання 

правових засобiв удосконалення управлiння та функцiонування в 

ринкових умовах, змiцнення договiрної та фiнансової 

дисциплiни, регулювання соцiально-трудових вiдносин.  

-захист майнових iнтересiв пiдприємства в судi, органах 

державної влади та управлiння; 

-вчинення дiй щодо вiдкриття i закриття рахункiв в фiнансових 

установах; 

-забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших 

рiшень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою; 

-подання наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання 



позачергових загальних зборiв; 

-органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства; 

-розробка i затвердження штатного розпису, затвердження 

правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових 

iнструкцiй працiвникiв Товариства (крiм посадової iнструкцiї 

директора); 

-встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання 

працiвникiв Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв; 

-затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та 

послуг та iнших реквiзитiв, засобiв iндивiдуалiзацiї тощо; 

-розробка концепцiї цiнової та тарифної полiтики Товариства, 

визначення цiн на продукцiю, тарифiв на товари та послуги; 

-здiйснення iнших функцiй адмiнiстративного чи 

представницького характеру, необхiдних для забезпечення 

нормальної роботи Товариства; видача довiреностей та iнших 

документiв. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Особа, яка здiйснює повноваження директора, приймає рiшення 

одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, 

визначених статутом та законом. Письмово рiшення директора 

оформлюються у формi наказу чи розпорядження. 

 

Загальний опис прийнятих директором рiшень. Рiшення 

директора Товариства, прийнятi їм в звiтному роцi, пов'язанi з з 

управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, керiвництвом 

виробничо-господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю 

Товариства. 

 

Роздiл "iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; 

визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства" не заповнюється 

приватним акцiонерним товариством. 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Роздiл "оцiнка роботи виконавчого органу" не заповнюється 

приватним акцiонерним товариством. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення 

таких основних заходiв: 
 - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. 

Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та 

несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а 

також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю 

пiдприємства;  
- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 

ризикiв;  



- визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 

видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером 

здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним 

рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням 

розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами 

фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного 

виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Товариства 
Станом на 31 грудня 2020 року, спецiального документу, яким би описувалися характеристики 

систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не 

затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, 

вони включають в себе такi елементи, як:  

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);  
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

Товариством. 
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.  

Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.  
Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками є: 

- забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування, у тому числi 

стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своїй дiяльностi; 

- забезпечення iнтересiв акцiонера Товариства; 
- забезпечення вiдповiдностi внутрiшнiх нормативних документiв Товариства вимогам чинних 

нормативних актiв України. 
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий 

ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;  
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань;  
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами). 
Ринковий ризик 
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi 

умови можуть знецiнити iнструмент. Товариство не пiддається валютному ризику, оскiльки у 

звiтному 2020 роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має валютних залишкiв та 

заборгованостi. 
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися 

внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для 

окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. У звiтному роцi, 

процентнi фiнансовi зобов'язання вiдсутнi в Товариствi (короткострокових кредитiв банкiв не 

має). Товариство не пiддається ризику коливання процентних ставок тому, що не має кредитних 

угоди з банкiвською установою. 

 



Ризик втрати лiквiдностi 

У 2020 роцi, Товариство перiодично проводило монiторинг показникiв лiквiдностi, але нажаль, 

заходiв, що вживало Товариство протягом звiтного перiоду, для запобiгання негативних явищ, з 

метою вийти на орiєнтовно-нормативнi показники лiквiдностi Товариства, виявилося не 

достатньо. Товариство не має доступу до фiнансування у достатньому обсязi.  
Кредитний ризик  
Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - 

дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання перед 

Товариством. 
У звiтному перiодi по Товариству, кредитний ризик регулярно контролювався. Управлiння 

кредитним ризиком здiйснювалося, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента 

сплатити заборгованiсть.  

Товариство в 2020 роцi укладало угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними 

сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська 

заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд 

знецiнення за необхiдностi.  
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства у 2020 роцi мали такi зовнiшнi 

ризики, як: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 
- непередбаченi дiї державних органiв; 
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової та iн.) полiтики; 

- непередбачена змiна кон'юнктури ринку; 
- непередбаченi дiї конкурентiв. 

До досить значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 

перiоду, все ж таки, слiд вiднести - недосконалiсть чинного законодавства України, яке регулює 

фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариств. 
Станом на 31 грудня 2020 року в Товариствi не створено служби з внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками. Директор Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись 

на власнi знання, досвiд та застосовуючи наявнi ресурси. 
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так так так ні 



Затвердження річного фінансового 

звіту, або балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову 

емісію акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Внутрішні положення відсутні. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація 

про 

діяльність 

акціонерног

о 

Інформація 

розповсюджуєтьс

я на загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 



товариства базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

безпосереднь

о в 

акціонерному 

товаристві 

акціонера акціонерног

о товариства 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

так так так так так 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 5 

та більше 

відсотками 

голосуючих 

акцій 

так так так так так 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

ні ні так так так 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерног

о 

товариства 

ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 



Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Ревізор (передбачений у Статуті Товариства) станом на 31.12.2020 

року не обраний. 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiсть "Кернел-Капiтал" 

32768392 99,182313 



 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

5 276 353 42 121 Товариство не встановлювало в 

статутi або внутрiшнiх документах 

будь-якi обмеження щодо вiльного 

розпорядження належними 

акцiонеру акцiями, в тому числi, 

будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах.  

 

Вiдповiдно до п.10 роздiлу VI 

Прикiнцевi та перехiднi положення 

Закону України "Про депозитарну 

систему України" тi акцiонери, якi 

не уклали з обраною емiтентом 

депозитарною установою договору 

про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах вiд власного iменi 

або не здiйснили переказ належних 

йому прав на цiннi папери на свiй 

рахунок у цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй 

установi, цiннi папери такого 

власника (якi дають право на участь 

в органах емiтента) не враховуються 

при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. 

Отже, депозитарною установою в 

системi депозитарного облiку наразi 

встановленi обмеження щодо 

врахування цiнних паперiв при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. 

 

 

 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, 

директор. Члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв 

акцiонерiв строком на три роки.  

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.  

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси 

(далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. 



Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Член наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути 

змiнений акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. 

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi 

замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена 

наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту 

отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником 

якого є вiдповiдний член наглядової ради. 

Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити 

iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного 

(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому 

належить або їм сукупно належить). 

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може 

обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. 

Обрання членiв наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її 

складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. 

Член наглядової ради не може бути одночасно директором.  

Кiлькiсний склад наглядової ради становить три особи.  

Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, 

Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти 

членiв наглядової ради.  

 

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою 

бiльшiстю голосiв її членiв. 

Директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 

Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом i законом. 

Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є 

членом наглядової ради Товариства.  

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
У корпоративнiй структурi товариства iснує чiткий розподiл повноважень мiж посадовими 

особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система пiдзвiтностi i 

контролю. 

Посадовi особи здiйснюють свої повноваження в межах виключної компетенцiї, яка визначена 

законом, статутом, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 

укладається з кожною посадовою особою емiтента, та протягом строку, на який посадову особу 

обрано.  

Наглядова рада забезпечує стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за 

дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав усiх акцiонерiв. 

До основних повноважень наглядової ради належить: 

а) забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв; 

б) ухвалення стратегiї товариства, основнi плани дiй, полiтику управлiння ризиками, 

затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв товариства та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю; 

в) забезпечення офiцiйностi та прозоростi процедури висунення та обрання членiв виконавчого 

органу, затвердження умов договорiв, що укладаються з головою та членами виконавчого 

органу, встановлення розмiру їх винагороди у вiдповiдностi з довгостроковими iнтересами 

товариства та його акцiонерiв, та визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу; 

г) здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi 

забезпечення пiдготовки повної та достовiрної публiчної iнформацiї про товариство; 



г) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв 

посадових осiб органiв товариства, у тому числi за використанням майна товариства в особистих 

iнтересах та укладення угод з пов'язаними особами; 

д) здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння товариством та, у разi потреби, внесення 

вiдповiдних змiн; 

е) забезпечувати цiлiснiсть системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi товариства, 

включаючи незалежний аудит, а також за наявнiсть необхiдних систем контролю, зокрема, 

систем управлiння ризиками, фiнансового та операцiйного контролю за дотриманням 

законодавства та вiдповiдних стандартiв. 

 

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 

повноваження iншiй особi. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З 

припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору 

(контракту), укладеного з ним. 

До повноважень (компетенцiї) директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.  

Особа, яка здiйснює повноваження директора, приймає рiшення одноособово з урахуванням 

особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.  

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти його 

iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, 

змiсту та граничної вартостi таких правочинiв), видавати накази та давати розпорядження, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.  

Директор розробляє та передає на затвердження наглядовiй радi проекти рiчного бюджету, 

самостiйно розробляє i затверджує поточнi плани та оперативнi завдання товариства i 

забезпечує їх реалiзацiю. На вимогу наглядової ради, але не рiдше одного разу на три мiсяцi, 

директор подає наглядовiй радi у письмовiй формi звiт про фiнансово-господарський стан 

товариства та хiд виконання планiв та завдань. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
 Інформація аудитора (аудиторської фірми - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН") щодо цього Звіту керівництва Товариства за 2020 рік, 

наводиться у окремому документі - Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової                  

звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", станом на 31.12.2020 року за 2020 рік (дата складання 22 

квітня 2021 року) в розділі Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо 

неї (відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок"). 

Інформація аудитора (аудиторської фірми - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту 

керівництва Товариства за 2020 рік, має наступний вигляд: 

"Думка аудитора  
Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України 

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV з наступними змінами та 

доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання 

впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ 



від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про 

затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого 

столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2)  та з урахуванням  

інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.  
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" складеного на 31 

грудня 2020 року за звітний 2020 рік, а саме: 

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" з організації 

корпоративного управління; 
" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного 

управління; 

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД"та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; 
" щодо зазначеної інформації про персональний склад посадових осіб ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД",  

наявності чи відсутності комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис 

прийнятих на них рішеннях. 
             Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище  вказаних питань. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На 

нашу думку інформація зазначена у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" щодо таких питань, 

як: 

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента, п.3.5 (підпункт 5); 
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента, п.3.6 (підпункт 6);  
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування 

акціонерів на загальних зборах емітента, п.3.7 (підпункт 7); 

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента, п.3.8 

(підпункт 8); 

- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента, п.3.9 (підпункт 9), 
 

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено 

емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий 

ринок" від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями).  

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що б 

змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" не дотримається  в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 

статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року 

№ 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями) та Принципів корпоративного управління, 

затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955 

Також, аудитор перевірив наступну інформацію у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 

за 2020 рік: 
- вступна частина; 
- основні відомості про Товариство, розділ 1; 
- загальні відомості про Товариство, розділ 2; 
- звіт про корпоративне управління, розділ 3: 

3. 1. Кодекс корпоративного управління /принципи корпоративного управління/ (підпункт 1). 



3.2. Дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління /принципів корпоративного 

управління/ в Товаристві протягом звітного 2020 року, відхилення та причини такого відхилення 

протягом року (підпункт 2). 
3.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році та загальний 

опис прийнятих на зборах рішень (підпункт 3). 
3.4. Персональний склад наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства, їхніх 

комітетів, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень у 

2020 році (підпункт 4). 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до Звіту незалежного аудитора, 

стосовно суттєвої невідповідності та суттєвих викривлень інформації у розділі 3 (підпункти 1-4) 

та розділах 1-2 зазначених вище". 
У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", 

аудиторською фірмою - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ 

КЕЙ ЮКРЕЙН" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо 

інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства. 

Звіт аудиторської фірми від 22 квітня 2021 року, щодо фінансової звітності Товариства станом 

на 31.12.2020 р. за 2020 рік, додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту керівництва (Звіту 

про управління) Товариства. 

Директор (аудитор) 
Приватного підприємства  
Аудиторська компанія 

"Ді Джі Кей Юкрейн"      
сертифікат аудитора серії А № 001199, 

виданий на підставі рішення Аудиторської  

палати України № 14 від 28.04.1994 року               Чирва Дмитро Васильович 
                                                                                          

 

Адреса: 04070, Україна, м. Київ,  

вул. Братська, буд. 5, кв. 11  
Дата: 22 квітня 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiсть "Кернел-

Капiтал" 

32768392 01001, р-н, м. Київ, 

провул. Шевченка 

Тараса, 3 

5 233 209 99,182313 5 233 209 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 5 233 209 99,182313 5 233 209 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 5 276 353 20,00 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на: 

 - участь в управлiннi Товариством; 

 - отримання дивiдендiв; 

 - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства; 

 - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  

 

Акцiонери зобов'язанi: 

 - дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

 - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства; 

 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

 - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi статутом Товариства; 

 - не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Акцiонери Товариства можуть укласти мiж собою 

договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi 

обов'язки, у тому числi обов'язок участi у загальних 

зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його 

недотримання. 

 

немає 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстраці

ї випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн) 

Кількіст

ь акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн) 

Частка у 

статутном

у 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 

Бездокументарн

і іменні 

20 5 276 353 105 527 060 100 

Опис 
Протягом звiтного року фактiв лiстингу/делистингу не було, рiшення про додаткову емiсiю не приймалося. Торгiвля акцiями Товариства 

здiйснюється на внутрiшньому ринку.  



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 473 223 458 208 0 1 014 473 223 459 222 

  будівлі та споруди 129 577 192 493 0 0 129 577 192 493 

  машини та обладнання 338 530 258 613 0 0 338 530 258 613 

  транспортні засоби 273 1 323 0 1 014 273 2 337 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 4 843 5 779 0 0 4 843 5 779 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 473 223 458 208 0 1 014 473 223 459 222 

Опис 

Термiни корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв визначаються 

комiсiєю, призначеною наказом директора, виходячи з очiкуваного 

термiну корисної експлуатацiї активу.  

Термiни корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв за групами 
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв  
Машини та обладнання 10-20 рокiв 
Транспортнi засоби 4-7 рокiв 
Iнструменти, прилади та iнвентар 5-20 рокiв 
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих 

потреб товариства.  
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються 

основнi засоби первiсною вартiстю - 742045 тис.грн., сума 

нарахованого зносу основних засобiв - 284272 тис. грн., ступiнь зносу - 

38,31%, ступiнь використання основних засобiв (розраховується як 

кiлькiсть основних засобiв, що використовуються товариством, 

подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) - 

98 %.  
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням модернiзацiї 

та придбанням нових основних засобiв. 
"Iнформацiя про всi обмеження на використання майна: будiвлi, 

споруди та технологiчне обладнання в заставi згiдно Договору iпотеки 

та Договору застави рухомого майна". 
Протягом звiтного перiоду товариство не мало обмежень на 

використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в 

тому числi, податкову, для забезпечення зобов'язань. 
 

 

 

 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

375 696 339 495 

Статутний капітал (тис.грн) 105 527 105 527 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

105 527 105 527 

Опис Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно 

Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з 

метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема 

п.3 Цивiльного кодексу України. 
Висновок Розрахункова    вартiсть   чистих   активiв Товариства  на   кiнець   звiтного   перiоду   

складає 375696 тис. грн.  Заявлений статутний капiтал складає 105527 тис. грн. На кiнець 

звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто  

скоригована  сума статутного  капiталу складає  105527 тис. грн.  Розрахункова вартiсть 

чистих активiв є бiльшою суми скоригованого статутного капiталу,  що вiдповiдає 

вимогам ст. 155 п.3  .1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та 

доповненнями), i розмiр статутного капiталу Товариства в повнiй мiрi забезпечений 

чистими активами товариства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 26 138 X X 

у тому числі:  

довгостроковi 31.07.2018 26 138 6,5 01.08.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 5 072 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 265 647 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 296 857 X X 

Опис д/н 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуги 

переробки 

соняшника 

446722,128 тн 178226 56,4 446722,128 тн 178226 56,4 

2 Електроенергія 36 196,620 тис.квт. 

год 

135203 42,8 36 196,620 тис.квт. 

год 

135203 42,8 

3 Оренда - 2611,9 0,8 - 2611,9 0,8 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiали 24,2 

2 Електроенергія 15,4 

3 Витрати на оплату працi 27,1 

4 Амортизацiя 14,1 

5 Iншi витрати 19,2 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство " УкрСиббанк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 

Місцезнаходження 61050, Україна, Харківська обл., р-н, 

м.Харкiв, пр-т Московський, 60 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АЕ № 286556 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (057) 738-80-54 

Факс (057)738-80-54 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарної дiяльностi, а саме 

- депозитарної дiяльностi депозитарної 

установи 

Опис Договiр № ЕМ- 12/01 вiд 12 листопада 

2010 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України " 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, р-н, м. Київ, вул.  

Тропiнiна, 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 377-70-16 

Факс (044) 279-10-78 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю. Дiяльнiсть не 

лiцензується 

Опис Договiр № Е-2085 про обслуговування 

емiсiї цiнних паперiв вiд 15.11.2010. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ 



КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21326993 

Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. Братська, 

буд. 5, кв. 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво №0238 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 465-72-89 

Факс (044) 465-72-89 

Вид діяльності 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування (Аудиторськi послуги - 

аудиторськi фiрми та аудитори, якi 

одноособово надають аудиторськi 

послуги) 

Опис По Акцiонерному Товариству 

надавалися аудиторськi послуги, згiдно 

укладеного договору в поточному 2021 

роцi. 

 

Зокрема, аудиторськi послуги З 

НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ 

ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО IНФОРМАЦIЇ, 

НАВЕДЕНОЇ ВIДПОВIДНО ДО 

ВИМОГ ПУНКТIВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 

СТАТТI 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

"ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА 

ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВIТI ПРО 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРIОД З 1 СIЧНЯ 

2020 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

Додатково: 
 

* Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

№0238, видане рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 26.01.2001 року 

№98, строк дiї - безстрокове, 

реєстрацiйний номер у Реєстрi 

аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi 0238. 

 

** Свiдоцтво  про вiдповiднiсть 

системи контролю якостi №0244 

Рiшення АПУ №347/8 вiд 29.06.2017 

року, видане Аудиторською Палатою 

України (строк дiї - до 29.06.2022 р.). 
 

   
КОДИ 



  
Дата 29.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00373869 

Територія Кіровоградська область за КОАТУУ 3510136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво олії та тваринних жирів за КВЕД 10.41 

Середня кількість працівників: 290 

Адреса, телефон: 25030 м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30, 0522-390-128; 390-118; 390-115; бух 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

   
Код за ДКУД 

1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 1 952 1 739 1 558 

    первісна вартість 1001 2 740 2 496 2 237 

    накопичена амортизація 1002 ( 788 ) ( 757 ) ( 679 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби 1010 473 223 458 208 369 541 

    первісна вартість 1011 719 954 742 301 594 955 

    знос 1012 ( 246 731 ) ( 284 093 ) ( 225 414 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 6 6 6 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 27 718 

Відстрочені податкові активи 1045 561 2 459 1 212 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 475 742 462 412 400 035 

    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 12 059 12 711 11 841 

Виробничі запаси 1101 12 020 12 704 11 806 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 4 5 9 

Товари 1104 35 2 26 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 13 322 118 522 14 637 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 9 976 51 764 2 405 

    з бюджетом 1135 10 451 12 963 16 770 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 9 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 090 13 378 58 400 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 17 36 56 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 17 36 56 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 12 444 767 10 499 

Усього за розділом II 1195 82 359 210 141 114 608 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 558 101 672 553 514 643 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 105 527 105 527 105 527 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 151 364 151 341 151 598 

Додатковий капітал 1410 44 629 44 629 44 629 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 37 975 74 199 29 159 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 339 495 375 696 330 913 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 51 091 26 138 91 589 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 55 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 51 146 26 138 91 589 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 157 59 0 

    товари, роботи, послуги 1615 5 178 36 398 30 430 

    розрахунками з бюджетом 1620 547 5 072 191 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 40 4 643 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 34 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 79 34 

    одержаними авансами 1635 70 984 0 49 645 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 8 445 9 827 6 090 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 82 149 219 284 5 717 

Усього за розділом IІІ 1695 167 460 270 719 92 141 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 558 101 672 553 514 643 

 

Керівник    Братуняк О. Ф. 

 

Головний бухгалтер   Кавун Л. В. 
 

 

 



 

   
КОДИ 

  
Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00373869 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

   
Код за ДКУД 

1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 245 277 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 224 764 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 20 513 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 33 647 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 17 230 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 35 885 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 1 045 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 10 

Інші доходи 2240 0 11 378 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 24 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 1 558 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 10 851 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -2 270 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 8 581 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 8 581 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 116 347 

Витрати на оплату праці 2505 0 55 119 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 12 126 

Амортизація 2515 0 23 103 

Інші операційні витрати 2520 0 41 453 

Разом 2550 0 248 148 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 



року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 5 276 353 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 5 276 353 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 1,626313 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 1,626313 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Братуняк О. Ф. 

 

Головний бухгалтер   Кавун Л. В. 
 

 

 

   
КОДИ 

  
Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00373869 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

   
Код за ДКУД 

1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 225 253 356 289 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 7 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 77 80 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 74 86 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 304 699 74 809 

Витрачання на оплату:     



Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 180 430 ) ( 235 966 ) 

Праці 3105 ( 52 234 ) ( 48 916 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13 490 ) ( 12 852 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21 071 ) ( 17 265 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 3 940 ) ( 1 570 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 227 ) ( 314 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 16 904 ) ( 15 381 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 1 375 ) ( 1 281 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 208 708 ) ( 44 374 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 52 795 70 617 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 2 200 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 7 10 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 80 200 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 17 210 ) ( 107 410 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -17 203 -25 000 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 33 225 ) ( 40 794 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 348 ) ( 4 862 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -35 573 -45 656 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 19 -39 

Залишок коштів на початок року 3405 17 56 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 36 17 

 

Керівник    Братуняк О. Ф. 

 

Головний бухгалтер   Кавун Л. В. 

   
КОДИ 

  
Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ 

ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00373869 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

        Код за 

ДКУД 
1801005 

Стаття 
Код 

ряд

ка 

Зареєстрова

ний капітал 

Капіта

л у 

дооцін

ках 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачен

ий капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Всьог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на 

початок 

року 

400

0 
105 527 151 364 44 629 0 37 975 0 0 339 49

5 

Коригуванн

я: 
Зміна 

облікової 

політики 

400

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок  
401

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  
409

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригован

ий залишок 

на початок 

року  

409

5 
105 527 151 364 44 629 0 37 975 0 0 339 49

5 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період  

410

0 
0 0 0 0 36 201 0 0 36 201 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період  

411

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів  

411

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів  

411

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові 

різниці  

411

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих 

і спільних 

підприємств  

411

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний 

дохід  

411

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку:  
Виплати 

власникам  

420

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрован

ого капіталу   

420

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 

до 

резервного 

капіталу  

421

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавств

а  

421

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів  

422

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення  

422

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників:  
Внески до 

капіталу  

424

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованос

ті з капіталу  

424

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу:  
Викуп акцій   

426

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 



Перепродаж 

викуплених 

акцій  

426

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених 

акцій  

427

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі  

427

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості 

акцій  

428

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі  
429

0 
0 -23 0 0 23 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольов

аної частки в 

дочірньому 

підприємстві  

429

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі   
429

5 
0 -23 0 0 36 224 0 0 36 201 

Залишок на 

кінець року  
430

0 
105 527 151 341 44 629 0 74 199 0 0 375 69

6 

 

Керівник    Братуняк О. Ф. 

 

Головний бухгалтер   Кавун Л. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Примітки  до  фінансових  звітів   
Приватного акціонерного товариства  

„Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” за 2020 рік  
(складених за міжнародними стандартами фінансової звітності) 

 

 

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

Товариство) зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 25030, Україна, Кіровоградська область, 

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 2019-2020 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 

31.12.2020 року, станом на 31.12.2019 року та станом на 31.12.2018 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 31.12.2020 року – 290 осіб; 

станом на 31.12.2019 року – 317 осіб та станом на 31.12.2018 року - 341 осіб.  
 

У власності членів виконавчого органу Товариства перебувала наступна кількість акцій власної 

емісії: 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 31.12.20189 року – 0 простих іменних акцій (відсутні). 
 

Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі Товариства перевищує 5% складається: 
1). Фізичні особи (станом на 31.12.2020 року, станом на 31.12.2019 року та станом на 31.12.2018 

року) – відсутні. 
2). Юридична особа (станом на 31.12.2020 року, станом на 31.12.2019 року та станом на 

31.12.2018 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 2020 рік, проведення яких 

заплановано на 16 квітня 2021 року.  
 

2. Основа надання інформації 
Основою надання фінансової звітності Товариства за 2020 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 звітний 2020 рік - сьома повна фінансова 

звітність (за 2018-2019 р. р.). 
5). За 2016 рік - третя повна фінансова звітність  
(за 2014-2016 р. р.). 

 

 

Для складання сьомої повної фінансової звітності (з трьома порівняльними періодами) за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за звітний 2020 рік Товариство 

застосовувало МСФЗ (які опубліковані на сайті Міністерства фінансів України та застосовуються до 

річних періодів, які починаються з 01 січня 2020 року), що чинні станом на 31.12.2020 року (станом 

31.12.2020 р., 31.12.2019 р., 31.12.2018 р.) застосовувалася єдина редакція МСФЗ, які є обов’язковими 

до використання при складанні фінансової звітності станом на 31.12.2020 р.  
Сьома повна фінансова звітність (з трьома порівняльними періодами за 2018-2020 р. р.). за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за звітний 2020 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 2020 року.   
 

Основні принципи облікової політики по Приватному акціонерному товаристві „Кропивницький 

олiйноекстракцiйний завод” на звітний 2020 рік затверджені Наказом №1 від 02 січня 2020 року «Про 

облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського та податкового обліку». 

Облікова політика не суперечить стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фінансової 

звітності за МСФЗ, станом на 31 грудня 2020 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 2020 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., які 



використовуються в процесі виробництва,  надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для  

здійснення   адміністративних або соціальних функцій. 

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. Підприємство 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 Підприємства 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. Підприємство 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. 
 

 

Підприємство 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 2020 році – 5 осіб;   

 у 2019 році – 5 осіб;  

 у 2018 році – 5 осіб.  
 

 

 
 

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

Стаття 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Дохід від реалізації продукції(т-рів, робіт, послуг) 313429 245277 260082 

Всього доходи від реалізації 313429 245277 260082 
 

8. Собівартість реалізації 
Собівартість реалізації була представлена наступним чином: 

Стаття 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Матеріальні затрати витрати 95132 116347 165115 
Витрати на оплату праці 67892 55119 45597 
Відрахування на соціальні заходи 13574 12126 9569 
Амортизація 37331 23103 19617 
Інші 50707 41453 10874 

Всього 264636 248148 250772 
 

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%;  
 

У Товаристві в звітному 2020 році було проаналізовано податкову та бухгалтерську бази 

оподаткування. В результаті чого, станом на 31.12.2020 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 31.12.2020 року відстрочені податкові активи становлять 2459 тис. грн. 
На протязі поточного 2021 року Товариство буде переглядати доцільність 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 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Права користування природними ресурсами 1473 1289 1534 
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 266 663 24 
Всього  1739 1952 1558 

 

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

Стаття 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Земельні ділянки 0 0 0 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 192493 129577 125914 
Машини та обладнання 258613 338530 239752 
Транспортні засоби 1323 273 22 
Інструменти, прилади та інші необоротні активи 5779 4843 3853 

Всього 458208 473223 369541 
 

12. Запаси 
Запаси Товариства були представлені наступним чином: 

Стаття 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Сировина та матеріали (за собівартістю) 3553 3686 3742 

 

Стаття 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Паливо 317 508 575 
Тара і тарні матеріали 5 9 7 
Будівельні матеріали 393 715 596 
Запасні частини 7587 6969 6707 
Інші виробничі запаси (малоцінні активи) 849 133 179 
Готова продукція, товари 5 4      9 
Товари 2 35      26 

Всього запаси 12711 12059 11841 
 



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

чином: 
Стаття 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Аванси  видані 51764 9976 2405 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 118522 13322 14637 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 12963 10451 16770 
Інша поточна дебіторська заборгованість 13378 24090 42582 

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 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Рахунки в банках, тис. грн. 36 17 56 
Каса (готівка), тис. грн. 0 0 0 
Банківські депозити, тис. грн. 0 0 0 

Всього 36 17 56 
 

Станом на 31.12.2020 року, станом на 31.12.2019 року та станом на 31.12.2018 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 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

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 31.12.2020 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 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного 

паперу 
Форма існування та 

форма випуску 
Номінальна 

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 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 20 5276353 105527060 100 

 

Протягом 2018-2020 р. р. статутний капітал Товариства не змінювався.  
Станом на 31.12.2020 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 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Довгострокові зобов’язання – кредити банків 26138 51091 91589 
Інші довгострокові зобов’язання  0 55 0 
Поточна кредиторська заборгованість за довгострокові зобов’язання 59 157 0 
Торгівельна кредиторська заборгованість (товари, роботи, послуги) 36398 5178 30430 
З одержаних авансів 0 70984 49645 
По розрахункам з бюджетом 5072 547 191 
По розрахункам зі страхування 0 0 34 
По розрахункам з оплати праці 79 0 34 
З внутрішніх розрахунків 0 0 0 
За розрахунками з учасниками 0 0 0 
Поточні забезпечення 9827 8445 6090 
Інші поточні зобов’язання  219284 82149 5717 

Всього: 296857 218606 183730 
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 2020 році, економіка 

України – на офіційному рівні не визнана гіперінфляційною. 
 

20. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції  
Протягом 2018-2020 років в Україні простежуються динамічні коливання інфляційних процесів. 

Зведена таблиця індексів споживчих цін в Україні з 2018 по 2020 роки 

 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік 

2018 101,5 100,9 101,1 100,8 100,0 100,0 99,3 100,0 101,9 101,7 101,4 100,8 109,8 

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 
 

Кумулятивний приріст інфляції за три останні повні фінансові роки по Україні станом на 

31.12.2020 року становить: 20,017% (двадцять цілих сімнадцять тисячних відсотка), його значення є 

меншим 100% (сто відсотків). 
Розрахунок:(( 1,098 х 1,041 х 1,050) х 100,000%) – 100,000% = 20,017% < 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 31.12.2020 року визначає наявні інфляційні процеси такими, що не мають суттєвого впливу 

на фінансову звітність Товариства. 
Таким чином, при складанні фінансової звітності за звітний 2020 рік – вимоги МСБО 29 

«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не застосовуються. 
 

21. Події після Балансу (події після звітної дати) 
Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте 

можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан: 

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 розкриттю відповідності до 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародних стандартів фінансової 



звітності (МСФЗ) та тлумачень (що розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності). 
  

 

 

Директор    

ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Братуняк Олег Федорович 

 (підпис) (ПІБ) 
    
    
Головний бухгалтер    

ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ»   Кавун Людмила Вікторівна 

 (підпис) (ПІБ) 
          М. П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ 

ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21326993 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04070, Україна, місто Київ, вулиця 

Братська, будинок 5, квартира 11 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

Свідоцтво № 0238 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: №-0244, дата: 29.06.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: №3003-3/3Р, дата: 30.03.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 30.03.2021, дата 

закінчення: 22.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 22.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

0,00 

14 Текст аудиторського звіту  
 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ  

«ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» 
 

  Свідоцтво про включення до Реєстру 
 аудиторських фірм та аудиторів  № 0238 від 26.01.2001р. №98   

   04070, Україна, місто Київ, вулиця Братська, будинок 5, квартира 11   
                           

Акціонерам та керівним посадовим особам  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  
та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  

 

                  м. Кропивницький                                                                   22 квітня 2021 року 
 



 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», 
код ЄДРПОУ: 00373869, що зареєстроване за адресою:  
25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, 

вулиця Урожайна, будинок 30, 
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р. 

 

Аудиторський висновок 
(Звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» 
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.   

Адресат 
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва, загальних зборів 

акціонерів, наглядовій раді, дирекції, акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути 

використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія). 
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка аудитора 
Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ: 00373869, адреса Товариства: 

25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Урожайна, будинок 30, що складається з: 

 Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

 Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  

 Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 

2020 рік.  
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2020 року, його  фінансові результати і грошові потоки 

за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – 

МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України. 
Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з 

цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в 

Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до обраної Товариством концептуальної основи – Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 
Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здійснює 

свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність 

Товариства супроводжується ризиками. 
Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне 

врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку 

України та операційну діяльність Товариства. 
Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом Міністрів України 

карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні зумовили 

виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання.  
Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» ідентифікував суттєві невизначеності, які могла б поставити під значний 



сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про 

безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансової звітності,  

враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами 

розвитку світової та національної економіки. 
Зазначена інформація Товариством  розкрита належним чином у фінансовій звітності складеної станом на 

31 грудня 2020 року та за 2020 рік у відповідності до концептуальної основи – Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) та МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий). 
Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою 

достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути результатом таких 

ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені. 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого 

аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової 

звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 

питань.  
Інша інформація  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 

відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності 

між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 

інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.  
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити 

до звіту. 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 
Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у 

параграфі 6 б) МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту»: 
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №-996-XIV з наступними змінами та 

доповненнями;  
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; 
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; 
- за оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а 

також доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності.  
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 
- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та  

господарських фактів; 
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 
- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 
Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 

700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора», були надані наступні документи: 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

 Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; за 2019 рік; за 2018 рік. 

 Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 

рік.  

 Статутні, реєстраційні документи; 

 Протоколи, накази; 

 Матеріали інвентаризації; 



 Фінансова інформація Товариства; 

 Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, 

що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової 

звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, 

крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не 

має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесом фінансового звітування компанії.  
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора», МСА 720  «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену 

аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 

фінансової звітності». 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 

планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що 

фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у 

фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, 

здійснених управлінським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур 

залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки.  
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 

оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 

складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки 

аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року №-2258-VIII, з наступними змінами та доповненнями, Законів 

України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №-3480-ІV, з наступними змінами та 

доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року №448/96-

ВР, з наступними змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості 

(РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  

(надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.   
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», також оцінку загального подання 

фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів. 
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для 

висловлення аудиторської думки. 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 

відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 

обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі 



цієї фінансової звітності.  
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  
Крім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи 

помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 

аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не 

виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 

нехтування заходами внутрішнього контролю; 
 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 

процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 

контролю; 
 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, 

робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати 

свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.  
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а 

також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення.  
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і 

час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 

обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 

відповідних застережних заходів.  
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які 

є ключовими питаннями аудиту.  Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай оскільки 

негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості. 
ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ 

Інформація про Товариство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»  

(далі – Товариство), зареєстроване     відповідно    до     Законів     України     «Про     акціонерні товариства» від 

17.09.2008 №-514-VI, з наступними змінами та доповненнями, «Про зовнішньоекономічну діяльність»  від 

16.04.1991 року №-959-XII, з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів. 
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм 

найменуванням.  
У своїй  діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними 

документами, рішеннями. 
Станом на 31.12.2020 року відокремлених підрозділів у Товариства  немає.  
 

Основні відомості про Товариство 

Повна назва Товариства: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» 
Скорочена назва 

Товариства: 
ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» 

Організаційно-правова 

форма Товариства:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Назва юридичної особи: «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» 
Ознака особи: Юридична 
Форма власності: Приватна 
Код за ЄДРПОУ: 00373869 



Місцезнаходження: 
25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Урожайна, 

будинок 30 
Дата державної 

реєстрації: 
Дата державної реєстрації: 06.04.1993 р. Дата запису: 20.01.2005 р. 

Номер запису в ЄДР: Номер запису: 14441200000000620 
Місцезнаходження 

реєстраційної справи: 
Міська рада міста Кропивницького 

Основні види діяльності 

КВЕД: 

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 

Свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій: 
Реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску №883/1/10 
Дата реєстрації випуску - 13.10.2010 р. 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск: 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР, м. Київ) 

Загальна номінальна 

вартість (грн): 
105 527 060,00 

Міжнародний 

ідентифікаційний номер: 
UA 4000095491 

Тип цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна 
Форма існування та 

форма випуску: 
Бездокументарні іменні 

Розмір статутного 

(складеного) капіталу 

(пайового фонду) (грн): 
105 527 060,00 

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.  

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)  

Керівник, кількість 

працівників: 

Директор – Братуняк Олег Федорович 
Головний бухгалтер – Кавун Людмила Вікторівна 
Середня кількість працівників –  290 чоловік 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності, а саме: 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 



 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 

 Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; за 2019 рік; за 2018 рік. 

 Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.  
Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої 

вартості, крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає 

поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. 
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку 

станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. 
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  регулювання  

ринку  цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями,  

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, з наступними змінами та 

доповненнями, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року 

№2258-VIII, з наступними змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI, з 

наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які 

використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці 

стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів 

відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства. 
Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, 

встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними 

стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю 

(моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні 

узагальнення результатів аудиту).  
Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. 

Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків 

перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність 

або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь 

достовірності фінансової звітності  та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час 

аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, 

розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в 

Україні, чинних протягом періоду перевірки. 
Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була 

складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних 

статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації 

основних засобів, тощо.  
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 

фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування 

сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку 

нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду 

перевірки. 
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» (Наказ №1 від 02 січня 2020 

року).  
Річна фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, складена станом на кінець останнього дня звітного року.  
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності ПРАТ 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової 

звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, 

відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах 

протягом звітного періоду.  
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в 

первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. 
Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно 

подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2020 року згідно з Міжнародними стандартами 



фінансової звітності та нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 
Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет річної 

фінансової звітності, складеної станом на 31.12.2020 року. 
На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року та своєчасно та представлялась до 

відповідних контролюючих органів. 
Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення 1С-бухгалтерія. 
Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів 

управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає 

встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики на 2020 рік. 

Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2020  року вівся в 

цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №-

996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 

30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань 

організації обліку. Порушень обліку не виявлено. 
Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а 

саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності, а також Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 

30.11.1999 року № 291.  
Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською 

перевіркою встановлено, що необоротні активи ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31.12.2020 року 

становлять – 462412 тис грн. 
Балансова вартість необоротних активів ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31 грудня 2020 та 

2019 років: 
Необоротні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Нематеріальні активи (тис грн) 1952 1739 -213 
Основні засоби (тис грн) 473223 458208 -15015 

Інші довгострокові фінансові інвестиції (тис грн) 6 6 0 
Відстрочені податкові активи (тис грн) 561 2459 +1898 

Разом     -13330 
Розкриття інформації щодо обліку запасів 

Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, ведеться згідно обраній 

концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності.  
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію 

активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.  
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства становлять – 12711 тис 

грн. Зауважень до обліку не виявлено. 
Запаси ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним 

чином:       
Запаси На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Запаси (тис грн), в т.ч.: 12059 12711 +652 
Виробничі запаси (тис грн) 12020 12704 +684 
Готова продукція (тис грн) 4 5 +1 
Товари (тис грн) 35 2 -33 
Разом     +652 

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості  
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської 

заборгованості, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової 

звітності.  
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію 

активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.  
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість за продукцію,  

товари, роботи, послуги становить – 118522 тис грн, дебіторська заборгованість за виданими авансами – 51764 тис 

грн, дебіторська заборгованість за розрахункаи з бюджетом – 12963 тис грн,  інша поточна дебіторська 

заборгованість – 13378 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 
Дебіторська заборгованість ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 



представлена наступним чином:                                                                         
Дебіторська заборгованість На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги(тис грн) 
13322 118522 +105200 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 

виданими авансами(тис грн) 
9976 51764 +41788 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом(тис грн) 
10451 12963 +2512 

Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн) 24090 13378 -10712 
Разом     +138788 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 
Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а саме: 

Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також чинному законодавству України. 
Порушень в обліку грошових коштів не виявлено.  
За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.  
Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів – 36 тис грн.  
Гроші та їх еквіваленти ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 

представлені наступним чином:                                                                             
Гроші та їх еквіваленти На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: 17 36 +19 
Готівка 0 0 0 
Рахунки в банках 17 36 +19 

Інші оборотні активи 
Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 

31.12.2020 року становлять – 3591 тис грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та до «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 291. Зауважень 

до обліку оборотних активів не виявлено.  
Інші оборотні активи ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:                                                             

Інші оборотні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Інші оборотні активи(тис  грн) 12444 767 -11677 

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності 
Бухгалтерський облік та оцінка поточних зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 

291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в ІІІ 

розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними 

інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.   
Фактичні дані про поточні зобов'язання та поточні забезпечення Товариства вірно відображені у статтях 

балансу (код рядків 1600-1690). 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року – 36398 тис. 

грн., поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2020 року – 59 тис. 

грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2020 року – 5072 тис. 

грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2020 року – 0 тис. грн., 

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2020 року – 79 тис. грн.,  

поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2020 року – 0 тис. грн., інші 

поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року – 219284 тис. грн. 
Поточні забезпечення станом на 31.12.2020 року – 9827 тис. грн.  
Фактичні дані про довгострокові зобов'язання та довгострокові забезпечення Товариства вірно відображені 

у статтях балансу (код рядків 1500-1525). Довгострокові кредити банків станом на 31.12.2020 року – 26138 тис. 

грн.; інші довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2020 року – 0 тис. грн.; довгострокові забезпечення станом 

на 31.12.2020 року – 0 тис. грн. 
Зобов’язання та забезпечення ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 

представлені наступним чином:                                                                             
Поточні зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Короткострокові кредити банків(тис грн) 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями(тис грн) 
157 59 -98 

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, 

роботи, послуги(тис грн) 
5178 36398 +31220 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 547 5072 +4525 



з бюджетом(тис грн) 
Поточна кредиторська заборгованість зі 

страхування(тис грн) 
0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з оплати праці(тис грн) 
0 79 +79 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами(тис грн) 
70984 0 -70984 

Поточні забезпечення(тис грн) 8445 9827 +1382 
Інші поточні зобов’язання(тис грн) 82149 219284 +137135 
Разом     +103259 
Довгострокові зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Довгострокові кредити банків(тис грн) 51091 26138 -24953 
Інші довгострокові зобов’язання(тис грн) 55 0 -55 
Довгострокові забезпечення(тис грн) 0 0 0 
Разом     -25008 

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків 

(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 
Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено. 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, правильність 

відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 

«Зареєстрований (пайовий) капітал».  
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» №883/1/10 від 13.10.2010 року: Статутний капітал 

Товариства складає 105 527 060,00 грн., розділений на 5 276 353 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 

20,00 грн кожна, емітованих у бездокументарній  формі. 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного паперу Форма існування  

та форма випуску 

Номінальна 

вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі  
(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.10.2010 UA 4000095491 
Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
20,00 5276353 105527060,00 100 

Станом на 31.12.2020 року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю.  
Величина зареєстрованого (пайового) капіталу Товариства, станом на 31.12.2020 року, згідно з даними 

фінансової звітності (які аудитор підтверджує) наступна:  
 Зареєстрований статутний капітал – 10527 тис.  грн.; 
 Сплачений статутний капітал – 10527 тис. грн.; 
 Неоплачений капітал – відсутній. 

 Станом на 31 грудня 2020 року розмір відображеного у фінансовій звітності статутного капіталу 

Товариства відповідає розміру, який заявлений у статутних документах, в сумі 10527 тис. грн.  
Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив 37975 тис грн, а станом на 31.12.2020 року 

нерозподілений прибуток збільшився і становить: 74199 тис грн.  
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства станом на 

31.12.2020 року: 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 
власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 

держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної 
особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника)  
(у відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1. 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Кернел-Капітал" 
32768392 99,1823 

Структура власного капіталу Товариства: 

Стаття Балансу 
Код 

рядка 
На початок звітного 

року, тис грн. 
На кінець звітного 

року, тис грн. 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 105527 105527 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - - 
Капітал у дооцінках 1405 151364 151364 



Додатковий капітал 1410 44629 44629 
Емісійний дохід 1411 - - 
Накопичені курсові різниці 1412 - - 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 37975 74199 
Неоплачений капітал 1425 - - 
Вилучений капітал 1430 - - 
Усього 1495 339495 375696 

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій 

звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2020 

року складають: 
Необоротні активи 462412 тис. грн. Довгострокові зобов’язання 26138 тис. грн. 
Оборотні активи 210141 тис. грн. Поточні зобов’язання 270719 тис. грн. 
РАЗОМ  активи 672553 тис. грн. РАЗОМ  зобов’язання 296857 тис. грн. 

Чисті активи: РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 375696 тис. грн. 
ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття) – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (Довгострокові зобов’язання і забезпечення + Поточні 

зобов’язання і забезпечення + Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття). Тобто, вартість чистих активів дорівнюють Розділу І «Власний капітал» балансу. 
Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 375696 тис. грн. 
Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 339495 тис. грн. 
Станом на 01.01.2019 року вартість чистих активів складає 330913 тис. грн. 
Розрахункова вартість чистих активів Товариства за 2019-2020 р. р. (станом на 31.12.2020 р.: 375696 тис. 

грн. > 105527 тис. грн.; станом на 31.12.2019 р.: 339495 тис. грн. > 105527 тис. грн.; станом на 01.01.2019 р.: 

330913 тис. грн. > 105527 тис. грн.) є більшою суми скоригованого статутного капіталу Товариства (відповідає 

вимогам ст. 155 п.5 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивільного кодексу України /зі змінами та доповненнями/), і розмір 

статутного капіталу Товариства за 2019-2020 р. р. в повній мірі забезпечений чистими активами підприємства. 
Вартість чистих активів по Товариству, станом на 31.12.2020 року, визначена відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
Аналіз фінансового стану 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 

31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма № 3), Звіту про власний 

капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності за 2020 рік. 
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на 

підставі розрахунків наступних показників: 
Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення 
ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 

На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 0,00010 0,00013 
2. Коефіцієнт загальної ліквідності           >1 0,49181 0,77623 
3. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,64392  0,79015 
4. Коефіцієнт  фінансової стійкості (або 

незалежності, або автономії) 
0,5 … 1,0 0,60830 0,55861 

Інформація про пов’язаних осіб 
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу  із 

запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  операцій з ними, а також 

провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або 

відсутності таких операцій. 
Події після дати балансу 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку 

з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації 

на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання 

фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових 



коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання 

бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події"). 
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  наявність яких 

потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. 
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського 

персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 

570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо 

або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність.  
Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня. 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної 

особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій 
В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та 

обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому 
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких 

на балансі є достатньо високою 
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або 

зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.  
Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових 

актів  
Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо 

іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».  
Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою 

інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу 

Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту 

та іншою інформацією не встановлено. 
ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 

відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією. 
Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті керівництва (Звіті про управління) Товариства 

складеного відповідно до  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті керівництва (Звіті про управління) 

представлена користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи 

його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених 

стратегічних планів розвитку компанії.  
Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті керівництва 

(Звіті про управління) і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 

доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 
ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  

Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» згідно Кодексу Етики 

Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичним 

вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов’язки з 

етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і 

аудиторська група яка приймала учать в перевірці Компанії: 
1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що 

перевіряється;  
2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;  
3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що 

перевіряється;  
4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;  
5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта 

господарювання, що перевіряється;  
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг 

час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;  
7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.  
Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258. Аудитор не надавав 



безпосередньо або опосередковано послуги Компанії, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258. 
АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ  

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено 

оцінку ризиків: – властивий ризик на середньому рівні; – ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього 

контролю (або ризик контролю) на середньому рівні; – ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому 

рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються 

складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку відповідності 

використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 

загального подання фінансової звітності.  
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ 

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і 

масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При 

визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що регламентують 

аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з Компанією і конкретних особливостей перевірки 

з урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта.  
При аудиторської перевірці основними стадіями перевірки були:  
- планування аудиту;  
- отримання аудиторських доказів;  
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами;  
- документування аудиту;  
- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного 

суб'єкта.  
Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності 

економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які 

послужили основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Компанії. 

При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і 

корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві 

обмеження аудиту, та створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не 

будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує 

виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві 

внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж 

остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у 

фінансових звітах будуть виявлені.  
ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  
Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», аудитор вважає, що «Звіт про управління» (Звіт керівництва) є узгодженим з фінансовою звітністю 

ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ» за звітний період.  
Звіт керівництва (Звіт про управління), що надається ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ», складено на 

виконання Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України 

від 07 грудня 2018 року №982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» 

та не містить суттєвих викривлень.  
Звіт керівництва (Звіт про управління) містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про 

діяльність підприємства, його стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його 

діяльності.  
ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового 

стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. 

Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Товариства. Наша думка про фінансову звітність не 

поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-який формі в 

відношенні до цієї інформації. В зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов’язок полягає в 

ознайомлені з іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою 

звітністю, або нашими знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи 

ми дійдемо до висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 40
1
 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і 

корпоративне управління. Нами виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у 

Товариства засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування 



органів корпоративного управління регламентується Статутом щодо відповідних органів управління та контролю.  
Протягом звітного року у Товариства функціонували наступні органи управління:  
- Дирекція (одноособовий виконавчий орган – Директор). 
- Наглядова рада (колегіальний орган нагляду). 
- Ревізор (передбачений у Статуті Товариства, але станом на 31.12.2020 року не обраний). 
Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається 

Статутом. Управління поточною діяльністю виконується одноосібно директором, який виконує свої обов’язки 

згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства. Наглядова рада обирається загальними 

зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, контролює і регулює діяльність 

виконавчого органу Товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає 

вимогам Статуту. 
Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. 

До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товаристві механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків 

належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє 

середовище складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати 

у своїй діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. 

Найбільш суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервності 

діяльності. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка 

базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив на ефективність 

його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові 

співвідношення з партнерами і суспільства в цілому. 
ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

Ключовий партнер з аудиту                            м.п. __________________ Чирва  Дмитро Васильович                          
(сертифікат аудитора серії А №-001199, 
виданий на підставі рішення Аудиторської  
палати України № 14 від 28.04.1994 року)                

Дата: 22 квітня 2021 року 
Основні відомості про аудиторську компанію: 

Повне найменування юридичної особи 

відповідно до установчих документів: 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ  
«ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» 

Скорочена назва підприємства: ПП АК «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» 
Ознака особи: Юридична 
Ідентифікаційний код юридичної особи 

(код за ЄДРПОУ): 
21326993 

Юридична адреса: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Братська, будинок 5, квартира 11 
Адреса фактичного місцезнаходження: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Братська, будинок 5, квартира 11 
Свідоцтво  про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів: 
№ 0238 від 26.01.2001 року № 98 

Свідоцтво  про відповідність системи 

контролю якості: 
№-0244 Рішення АПУ №-347/8 від 29.06.2017 року  
видане Аудиторською Палатою України 

Відповідність реєстру аудиторів, що 

мають право здійснювати аудит 

підприємств, що становлять суспільний 

інтерес та професійних учасників 

фондового ринку: 

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес» 

Місцезнаходження: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Братська, будинок 5, квартира 11 
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

Дата та номер договору на проведення аудиту: 30 березня 2021 року  №3003-3/3Р 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 30 березня 2021 року по 22 квітня 2021 року 

Дата складання аудиторського висновку: 22 квітня 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвна особа емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю 

емiтента, стверджує про те, що, наскiлькi це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2020 р. 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента. 

Вiд iменi керiвництва - директор Братуняк Олег Федорович 

Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем емiтента - вiдсутнi. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть емiтентом не складається. 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

21.04.2020  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

10.06.2020  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

14.08.2020  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

09.09.2020  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 


