
Титульний аркуш 

 
26.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 11 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 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). 

 
Голова правлiння - генеральний    Калапа С.Г. 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05784437 

4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1 
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 39-54-74, 39-53-09 

6. Адреса електронної пошти: etantsura@elvorti.com 
7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
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 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 проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

https://elvorti.com/documents/otcheta-e
mitenta/promizhna-zvitnist/ 26.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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 X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається оскiльки 
лецензiї не отримувались  

 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається,  тому що Товариство не займається видами 
дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна,  добувна  промисловiсть  або  

виробництво  та  розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi.  

 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери (окрiм акцiй та облiгацiй). 
 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 
похiднi цiннi папери.   

 
Iнформацiя  щодо  посади  корпоративного  секретаря  не  надається,  тому  що  посада 

корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.    
 

Iнформацiя  про  вчинення значних правочинiв не надається, значнi правочини в звiтному 
перiодi не вчинялися 

 
 Iнформацiя  про  вчинення  правочинiв,  щодо  вчинення  яких  є  заiнтересованiсть,   

осiб,  заiнтересованих  у  вчиненнi  Товариством  правочинiв  iз заiнтересованiстю,  та  
обставини,  iснування  яких  створює  заiнтересованiсть  не подається - у звiтному перiодi 

зазначенi правочини не вчинялися. 
 

Iнформацiя  про  будь-якi  обмеження  щодо  обiгу  цiнних  паперiв  емiтента,  в  тому  
числi  необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження  таких цiнних паперiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi 
обмеження щодо  обiгу  цiнних  паперiв емiтента,  в  тому  числi  необхiднiсть  

отримання  вiд  емiтента  або iнших  власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких 
цiнних паперiв.    

 
Iнформацiя  про  забезпечення  випуску  боргових  цiнних  паперiв  не  надається,  тому  

що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.    
 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв у складi звiту не подається, емiтентом не випускалися 

борговi цiннi папери. 
 



Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй.   
 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку не пожається оскiльки Товариство складає звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 
 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготований аудитором (аудиторською 
фiрмою) не надається, аудит Товариством не проводився. 

 
В iнформацiї про засновникiв, зазначена iнформацiя про акцiонерiв Товариства, згiдно реєстру 

станом на  30.09.2021 року 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 
2. Дата проведення державної реєстрації 

 14.01.1994 
3. Територія (область) 

 Кіровоградська обл. 
4. Статутний капітал (грн)  

 9500000 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 854 

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

 28.30 - Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства 

 35.11 - Виробництво електроенергiї 
 35.14 - Торгiвля електроенергiєю 

9. Органи управління підприємства 

 Станом на звiтну дату емiтент є акцiонерним товариством. Oрганами управлiння 

таконтролю є: Загальнi збори Акцiонерiв (вищий орган управлiння), Наглядова Рада, 
(колегiальний орган, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист правакцiонерiв), 

Правлiння (колегiальний виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю), 
Ревiзiйна комiсiя (колегiальний орган, який здiйснює контроль фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства). 
10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 
найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ФОНД "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

Спортивна площа, буд.1А, м.Київ, 
Україна, 01601 

43360545 

Компанiя з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Тудораббей Авiейшн" 

NW9 5RY, мiсто Лондон, 15 Уїллер Данн 

Мiд, Велика Британiя 
4373680 

Закрытое акционерное общество 
"Эльворти Рос" 

ул. Рабочая 14, г. Белгород, 308013, 
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ 

1083123005217 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Партнер-Iнвест" 
ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА 

"Партнер-Iнвест" 

вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 416, 

м.Кiровоград, Кiровоградська область, 
25002, УКРАЇНА 

36200098-2331426 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ЗАКРИТОГО ТИПУ "РЕГIОН ЦЕНТР" 

вул.К.Маркса 31/36, Кiровоград, 
Кiровоградська область, 25006, 

УКРАЇНА 

23678911 

Приватне акцiонерне товариство 

"Ельвортi Груп" 

25002, Україна, Кiровоградська область, 

м.Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 
35720494 



оф.106 

Приватне акцiонерне товариство 

"Пiрамiс" 

25002, Кiровоградська область, 

м.Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 
оф.401, Україна 

35189545 

КОРПОРАЦIЯ ВИРОБНИЧИХ ТА 

КОМЕРЦIЙНИХ ПIДПРИЄМСТВ 
"СОЮЗ" 

вул.Розкидайлiвська 13, Одеса, Одеська 
область, 65091, УКРАЇНА 

21004686 

IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ 
"КООП-IНВЕСТ" В ФОРМI 

ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

01042, вул.П.Лумумби, 21, м.Київ, 

Україна 
23386054 

Приватне акцiонерне товариство 

"Кiровоградська промислова компанiя" 

25002, Україна, Кiровоградська область, 

м. Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 
оф.102 

30514088 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ" 

бульвар Тараса Шевченка 33 (лiт. Н), м. 
Київ, 01032, УКРАЇНА 

21600862 

Закрите акцiонерне товариство "ФОЇЛ 

СЕК'ЮРIТIЗ НЬЮ ЮРОП" 

м. Київ Верхнiй Вал 4А, 2 пов.,, 04071, 

УКРАЇНА 
30970210 

Закрите акцiонерне товариство "Збутова 

Компанiя Червона Зiрка" 

Кiровоград, Кiровоградська область 

вул.Орджонiкiдзе 7 оф.105, 25002, 
УКРАЇНА 

32833005 

ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА IНВЕСТИЦIЙНОЇ 

КОМПАНIЇ "ЄВРОIНВЕСТ" 

ЗАКРИТИЙ ВЗАЄМНИЙ ФОНД 
"ПЕРШИЙ" 

61051, Харкiвська область, м.Харкiв, вул. 

О.Яроша, 18-а, Україна 
23754658-1 

Приватне акцiонерне товариство 
"Торговий дiм "Червона зiрка" 

25002, Кiровоградська область, м. 
Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 

оф.105, Україна 

34894709 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Фiрма "Восток" 

пров.Унiверситетський, 1, Харкiв, 
Харкiвська область, 61003, УКРАЇНА 

14364800 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 3 062 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 
 ПАТ АБ "Пiвденний", МФО 328209 

2) IBAN 
 UA183282090000026009000008095 

3) поточний рахунок 
 UA183282090000026009000008095 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 

 ПАТ АБ "Пiвденний", МФО 328209 
5) IBAN 
 UA18328209000002600900000809 

6) поточний рахунок 
 UA18328209000002600900000809 

 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 



 Голова правлiння-генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Калапа Сергiй Георгiйович 

3. Рік народження 
 1970 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "Червона зiрка", 05784437, Перший заступник Голови правлiння - генерального 

директора, директор з розвитку 
7. Опис 

 03.02.2021 року  у зв"язку з закiнченням термiну дiї повноважень голови 
правлiння-генерального директора АТ "Ельвортi" Калапи Сергiя Георгiйовича Наглядовою 

радою АТ "Ельвортi" (протокол  засiдання наглядової ради №2  вiд 03.02.2021 року) прийнято 
рiшення вiдкликати голову правлiння-генерального директора АТ "Ельвортi" Калапу Сергiя 

Георгiйовича iз займаної посади та призначити головою правлiння-генеральним директором АТ 
"Ельвортi" Калапу Сергiя Георгiйовича термiном на п'ять рокiв - до 03.02.2026року. 

 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

 
Загальний стаж роботи 28 рокiв  

 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ 

"Ельвортi Груп" .    
 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: генеральний директор ПрАТ "Ельвортi Груп" 
(35720494), мiсцезнаходження: 25002, м. Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе 7 офiс 106.    

 
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 Директор фiнансовий, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Нiкiтенко Вадим Вiкторович 

3. Рік народження 
 1986 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 12 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Червона зiрка", 05784437,  начальник планово-економiчного вiддiлу  

7. Опис 
 24.06.2020 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол вiд 24.06.2020 року) 

у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну персонального складу 
правлiння АТ "Ельвортi", а саме:  

 
- обрано до складу  правлiння  - директора фiнансового Нiкiтенка Вадима Вiкторовича.    



 

Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi  злочини  
не  має.   

 
Особу  обрано  на  невизначений  термiн  (до  переобрання).   

 
Протягом  останнiх  5  рокiв  особа  обiймала  наступнi  посади:  з  16.03.2015  по 

05.01.2020р.-начальник планово-економiчного вiддiлу, з 06.01.2020 - директор фiнансовий.  
 

Загальний стаж роботи 12 рокiв  
 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  
 

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано.  

 
1. Посада 

 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрєєва Наталiя Валерiївна 
3. Рік народження 

 1972 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 31 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  заступник головного бухгалтера 
7. Опис 

 08.08.2006 року особу призначено на посаду головного бухгалтера Товариства. Термiн 
призначення - безстроково. 

 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Особа не володiє акцiями Товариства. 
 

Загальний стаж роботи - 31 рiк.   
 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер 
Товариства. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  

 
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано. 
 

1. Посада 
 Головний бухгалтер, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Андрєєва Наталiя Валерiївна 

3. Рік народження 
 1972 

4. Освіта 
 Вища 



5. Стаж роботи (років) 

 31 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  заступник головного бухгалтера 
7. Опис 

 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  
13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  

обранння до складу правлiння член правлiння Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна.  
 

Особа не володiє акцiями Товариства 
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
 

Загальний стаж роботи - 31 рiк.   
 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер 
Товариства.   Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  

 
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано. 
 

1. Посада 
 Директор продуктової команди, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Голофаєв Iгор Вадимович 

3. Рік народження 
 1962 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  директор iз закупiвель  

7. Опис 
 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  

13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  
обранння до складу правлiння - член правлiння Директор продуктової команди Голофаєв Iгор 

Вадимович. Особа не володiє акцiями Товариства 
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
 

Загальний стаж роботи - 36 рокiв.   
 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:: директор iз закупiвель та 
директор продуктової команди  будiвельно-дорожнiх машин.    

 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає .    

 
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 



1. Посада 

 Директор комерцiйний, член правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мульчинський Олег Iванович 
3. Рік народження 

 1975 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 23 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Червона зiрка", 05784437, директор продуктової команди  
7. Опис 

 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  
13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  

обранння до складу правлiння членом правлiння  - директор комерцiйний Мульчинський Олег 
Iванович. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має.  
 

Загальний стаж роботи - 23 роки.      
 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:: директор продуктової команди 
просапних машин та директор комерцiйний торгового дому.    

 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  

 
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 Директор продуктової команди, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Шамшур Сергiй Iванович 

3. Рік народження 
 1969 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  керiвник проекту  

7. Опис 
 05.03.2013  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №10)  у  

зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  обранння до складу 
правлiння членом правлiння  - директор ПКЗМ Шамшур Сергiй Iванович. Особа не володiє 

акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма 
 

Загальний стаж роботи - 29 рокiв.  
 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор продуктової команди 
зернових машин.    



 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
 

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано. 

 
1. Посада 

 директор технiчний - член правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Безуглий Дмитро Миколайович 
3. Рік народження 

 1984 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 14 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Ельвортi", 05784437, заступник директора з виробництва продуктової команди 
просапних машин 

7. Опис 
 06.11.2019  року  рiшенням  наглядової  ради  АТ  "Ельвортi"  (протокол  №21  вiд  

06.11.2019  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  змiну  
в кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме:  

 
обрано до складу правлiння членом правлiння  - директора технiчного Безуглого Дмитра 

Миколайовича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  

 
Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа 

обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-головний технолог продуктової команди зернових машин 
(ПК ЗМ), з 01.07.14р. - начальник бюро ПК ЗМ, з 01.02.16р.-заступник директора з виробництва 

продуктової команди просапних машин (ПК ПМ), з 24.06.19р.-директор ПК ПМ, з 19.08.19р. 
-директор технiчний  

 
Загальний стаж роботи - 14 рокiв  

 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    

 
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 Генеральний конструктор, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Кваша Юрiй Леонiдович 

3. Рік народження 
 1963 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 35 



6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Червона зiрка", 05784437, заступник генерального конструктора 
7. Опис 

 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  
13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  

обранння до складу правлiння членом правлiння  - Генерального конструктора Кваша Юрiй 
Леонiдович. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  
 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв  
 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний конструктор.    
 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
 

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано.  

 
1. Посада 

 директор продуктової команди - член правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пилипенко Дмитро Вiкторович 
3. Рік народження 

 1979 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 18 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Ельвортi", 05784437, директор продуктової команди робочих органiв ПК РО  
7. Опис 

 06.11.2019  року  рiшенням  наглядової  ради  АТ  "Ельвортi"  (протокол  №21  вiд  
06.11.2019  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  змiну  

в кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме:  
 

обрано до складу правлiння членом правлiння - директора продуктової команди (пiдроздiлу 
продуктова команда робочих органiв) Пилипенка Дмитра Вiкторовича. Особа не  володiє 

акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за  
 

корисливi та посадовi злочини не має.  
 

Особу обрано на  невизначений термiн (до  переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа 
обiймала наступнi посади: З 01.01.12 i  на даний час директор продуктової команди робочих 

органiв ПК РО).  
 

Загальний стаж роботи - 18 рокiв  
 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
 

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано.  



 

1. Посада 
 директор з виробництва - член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Риженко Юрiй Володимирович 

3. Рік народження 
 1982 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Ельвортi", 05784437, директор ПК ПМ  

7. Опис 
 06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019 

року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в кiлькiсному та 
персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме: обрано до складу правлiння членом 

правлiння - директора з виробництва Риженка Юрiя Володимировича. Особа не володiє акцiями 
Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа 

обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-начальник дiльницi №25, З 05.01.15 - директор 
продуктової команди машин малих серiй (ПК ММС), З 01.09.17р.- директор ПК ПМ, З 

24.06.19р.-дирктор з виробництва. 
 

Загальний стаж роботи - 20 рокiв  
 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
 

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано.  

 
1. Посада 

 Голова наглядової ради (акцiонер) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Штутман Павло Леонiдович 
3. Рік народження 

 1962 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 41 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, Директор з розвитку 
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради   

Штутмана Павла Леонiдовича. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 14.04.21 року в 
зв"язку  з обранням нового складу Наглядової ради, серед членiв новообраної Наглядової ради 

особу обрано Головою Наглядової ради 
 



Розмiр пакета акцiй: 0,9615%.   Обраний як акцiонер.  

 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 07.04.2008 по теперiшнiй час директор з розвитку 

ПрАТ "Гiдросила Груп".    
 

На посаду  обраний термiном на 3 роки  
 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 

Загальний стаж роботи - 41 рiк.  
 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила груп" (код 
20635597, адреса, 25002, Кiровоград,  

 
вул.Орджонiкiдзе, 7, оф.101)  

 
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.    

 
Особа є акцiонером Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором.  
 

1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Попов Михайло Iванович 

3. Рік народження 
 1962 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест", 36200098, заступник директора  

7. Опис 
 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 

термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради  Попова 
Михайла Iвановича,  розмiр пакета акцiй: 0,517081%.    

 
Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  

мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  
оф.106,   розмiр пакету акцiй 84,679206%.    

 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:з 07.12.2009 по 01.02.2012 р. заступник директора 

ТОВ "КУА "Партнер - Iнвест"; з 01.02.2012 р. по теперiшнiй час директор ТОВ "КУА "Партнер - 
Iнвест"  

 
На посаду    обраний термiном на 3 роки  

 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 
Загальний стаж роботи - 40 рокiв.   



 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор ТОВ "КУА "ПАРТНЕР-IНВЕСТ" (код 
36200098, адреса 25002, Кiровоградська обл., Кропивницький, вул.Ельвортi, 7, оф.416)  

 
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала   

 
Особа є акцiонером Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором.  
 

1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Стонога Валентин Михайлович 

3. Рік народження 
 1951 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 47 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, директор фiнансового управлiння  

7. Опис 
 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 

термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради   
Стоногу Валентина Михайловича,   розмiр пакета акцiй: 0,%.  

 
Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  

мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  
оф.106,   розмiр пакету акцiй 84,679206%.    

 
Не є акцiонером АТ "Ельвортi",  не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором. 
 

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 27.08.2007 р. по теперiшнiй час директор 
фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".  

 
На посаду    обраний термiном на 3 роки  

 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 
Загальний стаж роботи - 47 рокiв.   

 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 27.08.2007 р. по теперiшнiй 

час директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".    
 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила 
груп" (код 20635597, адреса, 25002, Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, оф.101)  

 
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.  

 
Акцiями Товариства не володiє. 



 

1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Штутман Михайло Павлович 

3. Рік народження 
 1991 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 7 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, iнженер-конструктор комерцiйного вiддiлу по роботi 

iз заводами комплектацiї  
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради  

Штутман Михайло Павлович, розмiр пакета акцiй: 0,%.  
 

Обраний як представник акцiонера Штутмана Павла Леонiдовича розмiр пакету акцiй 
0,961452%  

 
Не є акцiонером АТ "Ельвортi", не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором. 
 

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: тимчасово не працює  
 

На посаду  обраний термiном на 3 роки  
 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 

Загальний стаж роботи - 7 рокiв.   
 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
 

Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.  
 

1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Васильченко Сергiй Сергiйович 

3. Рік народження 
 1978 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, заступник  директора  фiнансового  управлiння  з 

корпоративних питань 
7. Опис 



 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 

термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради   
Васильченко Сергiй Сергiйович.  

 
Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  

мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  
оф.106,   (розмiр пакету акцiй 84,679206%. )   

 
Не є акцiонером АТ "Ельвортi", не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором.  
 

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 03.11.2015 р. до 03.02.2016 р., Кiровоградська 
мiська рада, начальник управлiння власностi та приватизацiї комунального майна;  з  

04.02.2016  р.  до  03.02.2020  р.,  Новоархангельська  районна  державна  адмiнiстрацiя,  
голова  Новоархангельської  районної  адмiнiстрацiї;  з  09.03.2020  р.  до 03.03.2021  р.  

отримував  допомогу  по  безробiттю;  з  15.03.2021  р.  по  теперiшнiй  час,  ПрАТ  
"Гiдросила  Груп",  заступник  директора  фiнансового  управлiння  з корпоративних питань.    

 
На посаду    обраний термiном на 3 роки  

 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 
1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чернецова Iрина Петрiвна 
3. Рік народження 

 1976 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 18 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, керiвник контрольно-ревiзiйної групи 
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв ревiзiйної комiсiї, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї 

Чернецову Iрину Петрiвну , розмiр пакета акцiй: 0,%.    
 

Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  
мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  

оф.106,  (розмiр пакету акцiй 84,679206%. )  
 

Не є акцiонером АТ "Ельвортi"  
 

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 14.05.2015 р. до 20.06.2017 р., Виконавчий комiтет 
Подiльської районної у мiстi Кропивницькому ради, провiдний спецiалiст вiддiлу  прийому  

громадян  Центру  соцiальних  виплат  та  компенсацiй;  з  17.07.2017  р.  отримувала  
допомогу  по  безробiттю;  з  16.06.2020  р.  по  теперiшнiй  час,  ПрАТ "Гiдросила Груп", 

керiвник контрольно-ревiзiйної групи.  
 



На посаду    обраний термiном на 5 рокiв  

 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 
1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ворона Ольга Анатолiївна 
3. Рік народження 

 1976 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 26 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, бухгалтер-ревiзор I категорiї. 
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв ревiзiйної комiсiї, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Ворону 

Ольгу Анатолiївну,    розмiр пакета акцiй: 0,%.  
 

Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Ельвортi Груп" код 35720494, розмiр пакету акцiй 
84,679206%.   

 
Не є акцiонером АТ "Ельвортi"  

 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 11.06.2004 р. до 31.03.2016 р. - Управлiння 

пенсiйного фонду України в м. Кiровоградi Кiровоградської областi, спецiалiст I категорiї,  
провiдний  спецiалiст,  головний  спецiалiст  з  призначення  пенсiй  в  Ленiнському  

районi,  головний  спецiалiст  з  призначення  пенсiй  вiддiлу  з  прийому    та 
обслуговування  громадян  за  принципом  "єдиного  вiкна",  головний  спецiалiст  вiддiлу  

обслуговування  та  розгляду  звернень  громадян,  головний  спецiалiст  вiддiлу 
обслуговування громадян; з 01.04.2016 р. до 13.06.2016 р. - головний спецiалiст вiддiлу 

обслуговування громадян № 1 Кiровоградського об'єднане управлiння Пенсiйного  фонду 
України Кiровоградської областi; з 29.06.2016 р. до 13.11.2016 р. отримувала допомогу по 

безробiттю; з 14.11.2016 р. до 22.12.2017 р. - Управлiння соцiального захисту населення 
виконавчого комiтету Фортечної районної у мiстi Кропивницькому ради, спецiалiст I категорiї 

вiддiлу з виплати допомог та компенсацiй управлiння, провiдний спецiалiст вiддiлу з прийому 
громадян центру по наданню державних допомог управлiння соцiального захисту населення 

виконавчого комiтету Кiровської районної  у  мiстi  Кiровоградi  ради;  з  04.12.2017  р.  до  
18.01.2018  р.  отримувала  допомогу  по  безробiттю;  з  01.02.2018  р.  до  18.04.2018  р.  

отримувала  допомогу  по безробiттю; з 17.04.2019 р. до 18.11.2019 р. Кiровоградське РУ 
Держмолодьжитло, економiст, головний бухгалтер; з 12.12.2019 р. по теперiшнiй час, ПрАТ 

"Гiдросила  
 

ГРУП", бухгалтер-ревiзор I категорiї.  
 

На посаду    обраний термiном на 5 рокiв  
 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 



1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рєзнiкова Галина Євгенiївна 
3. Рік народження 

 1967 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 34 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест", 36200098, головний бухгалтер 
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв ревiзiйної комiсiї, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї 

Рєзнiкову Галину Євгенiївну, розмiр пакета акцiй: 0,%.    
 

Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  
мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  

оф.106   (розмiр пакету акцiй 84,679206%.)    
 

Не є акцiонером АТ "Ельвортi"  
 

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 01.06.2004 р., Приватне акцiонерне товариство 
"Гiдросила Груп", економiст 2-ої категорiї фiнансово - економiчного вiддiлу управлiння  

фiнансiв  i  економiки;  з  01.12.2014  р.  по  теперiшнiй  час,  Товариство  з  обмеженою  
вiдповiдальнiстю  "Компанiя  з  управлiння  активами  "Партнер  -  Iнвест", головний 

бухгалтер.  
 

На посаду    обраний термiном на 5 рокiв  
 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 
боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

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 (усього) 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 8827 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 44000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 116294 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 169121 X X 

Опис Станом  на  01.10.2021  р.  довгостроковi  зобов'язання  та 
забезпечення  Товариства  складаютьcя  з  вiдстрочених 

податкових зобов'язань i становлять 7008 тис. грн.      

 
Поточнi  зобов'язання  i  забезпечення  складають  162113  

тис. грн. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 

капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.04.2011 12/11/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Пiвденно-Українське 

територiальне 
управлiння 

UA4000119440 Акція 

проста 
бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,05 19000000

0 

9500000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №12/11/1/11 видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку нового 29.04.2011р.  
 

Лiстинг цiнних паперiв емiтента на    фондових бiржах не проводився.    

 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшньому ринку не здiйснювалась.    

 
Акцiї перебувають в обiгу на внутрiшньому ринку цiнних паперiв.        

 

Додаткових емiсiй акцiй не здiйснювалося, викуп товариством власних акцiй не проводився.    

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт
ва про 

реєстра
цію 

випуску 

Найменува
ння 

органу, що 

зареєструв
ав випуск 

Міжнародн
ий 

ідентифіка

ційний 
номер 

Облігац

ії 
(відсотк

ові, 

цільові, 
дисконт

ні) 

Номіналь
на 

вартість 
(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Загальна 
номіналь

на 

вартість 
(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 
процентного 

доходу у 
звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10.04.2015 31/2/201
5 

Нацiональн
а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

UA4000189
815 

відсотко
ві 

1000 30000 Бездокумента
рні іменні 

30000000 25 облiгацiї 
викуплено 

емiтентом 

0 30.06.2025 



фондового 
ринку 

Опис 

Облiгацiї серiї "А"  
 

Мета  емiсiї:  фiнансовi  ресурси  загальною  сумою  30  000  000  (тридцять мiльйонiв)  гривень,  залученi вiд розмiщення iменних 

вiдсоткових  звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї "А", направленi на закупiвлю нового виробничого обладнання (100%), з метою 
розширення можливостей у здiйсненнi своєї господарської  дiяльностi  та  подальшого  змiцнення фiнансового  стану  Товариства.  Спосiб 

розмiщення облiгацiй-приватне  розмiщення.  Дострокове  погашення Емiтентом-АТ "Ельвортi" (за власною iнiцiативою) облiгацiйсерiї "А" 

не передбачено умовами приватного розмiщення.   28.08.2019р.  наглядовою  радою  АТ  "Ельвортi"  було  прийнято  рiшення  про  
викуп  товариством  iменних  вiдсоткових звичайних  (незабезпечених)    облiгацiй серiї "А" власної емiсiї загальною кiлькiстю 30000 

(тридцять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номiнальною вартiстю 30  000  000  (тридцять  
мiльйонiв)  гривень    у  власника  -  ТОВ  "КУА  "Партнер-Iнвест"  ЗПНВIФ  "Партнер-Фонд"  ТОВ  "КУА  "Партнер-Iнвест"  в  

строки  та в порядку,  передбаченому  пунктом  12  роздiлу  2  Проспекту  емiсiї  облiгацiй  пiдприємства  -  публiчного  акцiонерного  

товариства  "Червона  зiрка",  щодо  яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого рiшенням наглядової ради ПАТ 
"Червона зiрка" вiд 24.02.2015 року (протокол №3). Встановлено дату викупу у власникiв iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) 

облiгацiй серiї "А" акцiонерним товариством "Ельвортi" - 09.09.2019року.Виплату за облiгацiями  передбачену  пунктом  12  роздiлу  2  

Проспекту  емiсiї  облiгацiй  пiдприємства  -  публiчного  акцiонерного  товариства  "Червона  зiрка",  щодо  яких прийнято  рiшення  
про  приватне  розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  ПАТ  "Червона  зiрка"  вiд  24.02.2015  року  протокол  №3)  

вирiшено здiйснити на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Центральним депозитарiєм України станом на 
09.09.2019р. 09.09.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було 

укладено договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "А")№733/340.18.12.2019р. облiгацiї серiї "А" були викупленi акцiонерним 

товариством "Ельвортi".  
 

АТ  "Ельвортi"  не  є  професiйним  учасником  ринку  цiнних паперiв.  Фактiв лiстингу  (делiстингу)  цiнних паперiв  товариства  на  

фондових  бiржах  протягом звiтного перiоду не було.    
 

На кiнець звтнього перiоду облiгацiї облiковуються за емiтентом.     

26.10.2017 82/2/201

7 

Нацiональн

акомiсiя з 

цiнних 
паперiв та 

фондового 
ринку 

UA4000199

285 

відсотко

ві 

1000 40000 Бездокумента

рні іменні 

40000000 20 облiгацiї 

викуплено 

емiтентом 

0 30.09.2027 

Опис 

Облiгацiї серiї "В"  

 
  Мета  додаткової  емiсiї:  фiнансовi  ресурси  на  загальну  суму  40  000  000  (сорок  мiльйонiв)  гривень,  залученi вiд розмiщення 

iменних вiдсоткових  звичайних (незабезпечених)  облiгацiй серiї<В>  у  повному  обсязi  (100%)    використовуватимуться  на  
погашення  кредиторської  заборгованостi  ПАТ  "Ельвортi".  

 

Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне  розмiщення.  Дострокове  погашення  Емiтентом-АТ  "Ельвортi"  (за  власною  iнiцiативою)  



облiгацiй серiї  "В"  не передбачено умовами приватного розмiщення.  
 

05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельвортi" було прийнято рiшення про викуп товариством iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) 

облiгацiй серiї "В"  загальною  кiлькiстю  40  000  (сорок тисяч)  штук номiнальною вартiстю  1000  (одна  тисяча  гривень) загальною  
номiнальною  вартiстю 40  000  000  (сорок мiльйонiв) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ 

"КУА "Партнер-Iнвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного 
акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  

ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року (протокол  №30).  Встановлено  дату викупу  у власникiв  iменних вiдсоткових  звичайних  

(незабезпечених)  облiгацiй  серiй  "В"  акцiонерним  товариством  "Ельвортi"  -  16.08.2019року.  Виплату  за  облiгацiями  передбачену 
пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення 

про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року  (протокол  №30)  

вирiшено  здiйснити  на  пiдставi  даних  реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Центральним депозитарiєм України станом 
на 16.08.2019р.  

 
16.08.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було укладено договiр 

купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "В")№699/340.18.12.2019р. облiгацiї серiї "В" були викупленi акцiонерним товариством 

"Ельвортi".  
 

АТ  "Ельвортi"  не  є  професiйним  учасником  ринку  цiнних паперiв.  Фактiв лiстингу  (делiстингу)  цiнних паперiв  товариства  на  

фондових  бiржах  протягом звiтного перiоду не було.  
 

На кiнець звтнього перiоду облiгацiї облiковуються за емiтентом.     
 

 

26.10.2017 83/2/201
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Нацiональн
акомiсiя з 

цiнних 
паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000199
293 

відсотко
ві 

1000 40000 Бездокумента
рні іменні 

40000000 20 облiгацiї 
викуплено 

емiтентом 

0 30.03.2028 

Опис 

Облiгацiї серiї "С"  

 
Мета додаткової емiсiї: фiнансовi ресурси на загальну суму 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень,    залученi вiд розмiщення iменних 

вiдсоткових звичайних (незабезпечених)  облiгацiй серiї  "С"  у  повному  обсязi  (100%)  використовуватимуться на  погашення  

кредиторської  заборгованостi АТ  "Ельвортi".  
 

Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне  розмiщення.  Дострокове  погашення  Емiтентом-АТ  "Ельвортi"  (за  власною  iнiцiативою)  

облiгацiй серiї  "С"  не передбачено умовами приватного розмiщення.    
 

05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельвортi" було прийнято рiшення про викуп товариством iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)  



облiгацiй серiї "С"  загальною  кiлькiстю  40  000  (сорок тисяч)  штук номiнальною вартiстю  1000  (одна  тисяча  гривень) загальною  
номiнальною  вартiстю 40  000  000  (сорок мiльйонiв) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ 

"КУА "Партнер-Iнвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного 

акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  
ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року (протокол  №30).  Встановлено  дату викупу  у власникiв  iменних вiдсоткових  звичайних  

(незабезпечених)  облiгацiй  серiй  "С"  акцiонерним  товариством  "Ельвортi"  -  16.08.2019року.  Виплату  за  облiгацiями  передбачену 
пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення 

про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року  (протокол  №30)  

вирiшено  здiйснити  на  пiдставi  даних  реєстру власникiв iменних цiннихпаперiв, складеного Центральним депозитарiєм України станом 
на 16.08.2019р.  

 

16.08.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було укладено договiр 
купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "С")№670/340. 18.12.2019р. облiгацiї серiї "С" були викупленi акцiонерним товариством 

"Ельвортi".  
 

АТ  "Ельвортi"  не  є  професiйним  учасником  ринку  цiнних паперiв.  Фактiв лiстингу  (делiстингу)  цiнних паперiв  товариства  на  

фондових  бiржах  протягом звiтного перiоду не було.    
 

На кiнець звтнього перiоду облiгацiї облiковуються за емiтентом.     

 
 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Металит" 
2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36332954 
4. Місцезнаходження 

 25006, м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, корпус 2, офiс 201 
5. Опис 

 АТ "Ельвортi" володiє простими iменними акцiями Приватного акцiонерного товариства 
"Металит" у кiлькостi 197 697    штук загальною номiнальною вартiстю 1 976 970,00грн. Частка 

АТ "Ельвортi" у статутному капiталi ПрАТ "Металит" складає 21,5913%..  
1. Найменування 

 Дочiрнє  пiдприємство  "Торгiвельно-побутова  фiрма  "Зiрка"  акцiонерного  
товариства "Ельвортi" 

2. Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 23690510 

4. Місцезнаходження 
 26006, м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1А, кiмн.209 

5. Опис 
 Загальна сума iнвестицiй АТ "Ельвортi" в статутному капiталi ДП "ТПФ "Зiрка" складає 

800,0 тис. грн., що складає 100% статутного фонду дочiрнього пiдприємства.  
 



XII. 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 / 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 

 

2. 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 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

29.04.
2011 

 12/11/1/11 UA4000119440 190 000 000 9 500 000 188 498 185 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi    

 

вiдсутнi.        





КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" за ЄДРПОУ 05784437 

Територія   за КОАТУУ  

Організаційно-пра
вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства 
за КВЕД 28.30 

Середня кількість працівників: 854 
Адреса, телефон: 25006 Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, (0522) 39-54-74 

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 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 2 784 2 623 

    первісна вартість 1001 8 198 8 727 

    накопичена амортизація 1002 ( 5 414 ) ( 6 104 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 735 21 477 

Основні засоби 1010 360 510 310 640 

    первісна вартість 1011 722 283 649 048 

    знос 1012 ( 361 773 ) ( 338 408 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 171 585 159 402 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 800 800 

    інші фінансові інвестиції 1035 7 406 7 406 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 548 820 502 348 

    II. Оборотні активи    



Запаси 1100 241 519 252 078 

Виробничі запаси 1101 69 159 84 059 

Незавершене виробництво 1102 38 797 52 394 

Готова продукція 1103 131 155 113 746 

Товари 1104 2 408 1 879 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 100 419 68 422 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 23 884 42 979 

    з бюджетом 1135 10 532 3 390 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 99 99 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 589 216 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 229 608 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 53 581 43 683 

Готівка 1166 1 4 

Рахунки в банках 1167 53 580 43 679 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 874 3 717 

Усього за розділом II 1195 431 627 415 093 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 980 447 917 441 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 500 9 500 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 78 682 78 682 

Додатковий капітал 1410 60 60 

Емісійний дохід 1411 60 60 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 628 811 660 078 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 717 053 748 320 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    



Відстрочені податкові зобов’язання 1500 7 747 7 008 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 7 747 7 008 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 45 286 41 901 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 423 1 819 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 312 1 664 

    розрахунками з оплати праці 1630 5 565 7 019 

    одержаними авансами 1635 69 088 53 350 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 480 189 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 11 814 11 857 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 120 679 44 314 

Усього за розділом IІІ 1695 255 647 162 113 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 980 447 917 441 

Примітки:  Iнвестицвiйна нерухомiсть оцiнюється не за первiсною вартiстю 

 

Керівник    Калапа Сергiй Георгiйович 
 

Головний бухгалтер   Андрєєва Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" за ЄДРПОУ 05784437 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 845 721 621 126 

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 ( 736 930 ) ( 553 066 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 108 791 68 060 

    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 71 586 50 281 

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 ( 23 490 ) ( 18 474 ) 

Витрати на збут 2150 ( 42 049 ) ( 33 822 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 81 852 ) ( 65 001 ) 

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 32 986 1 044 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 100 15 



Інші доходи 2240 2 192 863 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3 681 ) ( 15 027 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 052 ) ( 668 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 30 545 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 13 773 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 722 669 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 31 267 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 13 104 ) 

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 31 267 -13 104 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 562 850 306 928 

Витрати на оплату праці 2505 103 110 71 734 

Відрахування на соціальні заходи 2510 22 569 15 880 

Амортизація 2515 39 871 38 774 

Інші операційні витрати 2520 55 074 47 507 

Разом 2550 783 474 480 823 

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 190 000 000 190 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 190 000 000 190 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,164560 -0,068970 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,164560 -0,068970 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Калапа Сергiй Георгiйович 

 
Головний бухгалтер   Андрєєва Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" за ЄДРПОУ 05784437 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 964 156 585 609 

Повернення податків і зборів 3005 54 154 37 174 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 54 154 37 174 

Цільового фінансування 3010 1 539 1 171 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 63 519 53 590 

Надходження від повернення авансів 3020 920 395 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 824 83 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 34 243 36 842 

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 2 509 1 330 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 826 021 ) ( 479 732 ) 

Праці 3105 ( 81 563 ) ( 56 315 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 22 254 ) ( 15 468 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 24 726 ) ( 18 689 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 17 ) ( 16 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 24 709 ) ( 18 673 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 69 345 ) ( 18 513 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 58 705 ) ( 7 269 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 68 ) ( 71 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 6 734 ) ( 7 337 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 32 448 112 800 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 97 008 677 



Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    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 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 59 094 ) ( 11 390 ) 

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 37 914 -10 713 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 80 377 284 396 

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 ( 156 367 ) ( 360 107 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 3 909 ) ( 13 809 ) 

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 -79 899 -89 520 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -9 537 12 567 

Залишок коштів на початок року 3405 53 581 2 598 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -361 -124 

Залишок коштів на кінець року 3415 43 683 15 041 

 

Керівник    Калапа Сергiй Георгiйович 

 
Головний бухгалтер   Андрєєва Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" за ЄДРПОУ 05784437 

 
Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 
капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 9 500 78 682 60 0 628 811 0 0 717 053 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року  

4095 9 500 78 682 60 0 628 811 0 0 717 053 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 31 267 0 0 31 267 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 31 267 0 0 31 267 

Залишок на кінець року  4300 9 500 78 682 60 0 660 078 0 0 748 320 

 

Керівник    Калапа Сергiй Георгiйович 
 

Головний бухгалтер   Андрєєва Наталiя Валерiївна 
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ВИБIРКОВI ПОЯСНЮВАЛЬНI ПРИМIТКИ ДО ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI АТ 
"ЕЛЬВОРТI"  

 
СТАНОМ НА 30 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ: 

 
 

 
Примiтка 1. Iнформацiя про Компанiю::::::::::::::::::........... 3 

 
 

 
Примiтка 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики:::::::::::. 4 

 
 

 
Примiтка 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно:::::::::::..15 

 
 

 
Примiтка 4. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах:.16 

 
 

 
4.1 Основнi засоби :::::::::::::::::::::::::::::16 

 
 

 
4.2 Нематерiальнi активи::::::::::::::::::::::::::..16 

 
 

 
4.3 Iнвестицiйна нерухомiсть::::::::::::::::::::::::...17 

 
 

 
4.4 Запаси:::::::::::::::::::::::::::::::::17 

 
 

 
4.5 Фiнансовi iнструменти::::::::::::::::::::::::::17 

 
 

 
4.6 Змiни у власному капiталi::::::::::::::::::::::::..21 

 
 



 

4.7 Дохiд:::::::::::::::::::::::::::::::::.21 
 

 
 

4.8 Податок на прибуток::::::::::::::::::::::::::..22 
 

 
 

4.9 Прибуток на акцiю:::::::::::::::::::::::::::..22 
 

 
 

4.10 Виплати працiвникам::::::::::::::::::::::::..:.23 
 

 
 

Примiтка 5. Потенцiйнi та умовнi зобов'язання:::::::::::::::::23 
 

 
 

Примiтка 6. Зв'язанi сторони::::::::::::::::::::::::...24 
 

 
 

Примiтка 7. Розкриття iншої iнформацiї:::::::::::::::::::....28 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

АТ "Ельвортi" 
 

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

 
СТАНОМ НА 30.09.2021 РОКУ 

 
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає фiнансовий стан АТ "Ельвортi" (далi - Компанiя) станом на кiнець дня 30 вересня 
2021 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за 9 



мiсяцiв 2021 року, а також за розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iншої 

пояснювальної iнформацiї якi базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (МСФЗ). 

 
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за: 

 
" належний вибiр та застосування облiкової полiтики; 

 
" представлення iнформацiї, у т. ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; 
 

" розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли дотримання вимог МСФЗ недостатньо 
для розумiння користувачами звiтностi того впливу конкретних операцiй, iнших подiй або умов 

на фiнансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi Компанiї; 
 

" здiйснення оцiнки щодо можливостей Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. 

 
Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за: 

 
" розробку, впровадження та забезпечення Компанiї ефективної та надiйної системи 

внутрiшнього контролю; 
 

" ведення бухгалтерського облiку та складання вiдповiдної облiкової документацiї, яка 
дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операцiї Компанiї та розкрити 

iнформацiю з достатньою точнiстю щодо її фiнансового стану i яка надає керiвництву 
можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Компанiї вимогам МСФЗ; 

 
" застосування заходiв щодо збереження активiв Компанiї; 

 
" запобiгання та виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень. 

 
 

 
Фiнансова звiтнiсть станом на 30 вересня 2021 року була затверджена Керiвництвом Компанiї 23 

жовтня 2021 року.  
 

Вiд iменi керiвництва Компанiї: 
 

Голова правлiння -  
 

генеральний директор      С.Г.Калапа 
 

/Пiдпис/ 
 

Головний бухгалтер                 Н.В.Андрєєва 
 

/Пiдпис/ 
 

_______ 2021 року 
 



Примiтка 1. Iнформацiя про Компанiю 

 
Найменування Компанiї - Акцiонерне товариство "Ельвортi"; 

 
Код ЕДРПОУ  - 05784437; 

 
Тип товариства - приватне акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 

товариства" 
 

Компанiя розташована за адресою: м. Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1. 
 

Дата державної реєстрацiї - 14 сiчня 1994 року, зареєстровано Виконавчим комiтетом 
Кiровоградської мiської ради. 

 
Власниками Компанiї є  акцiонери, фiзичнi та юридичнi особи, що утримують 190 000 000 

простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Юридична особа - ПрАТ 
"Ельвортi Груп" ( код ЄДРПОУ - 35720494), м. Кропивницький, утримує акцiї, що складають 

84,68 % статутного капiталу Компанiї.  
 

Основною метою АТ "Ельвортi" є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання 
прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi 

зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм 
власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської 

дiяльностi. 
 

Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi 
рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, 

фiрмовий бланк, товарний знак та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного 
законодавства України. 

 
АТ "Ельвортi" -  провiдний виробник посiвної i грунтообробної технiки в Українi. Найбiльше 

пiдприємство в областi сiльськогосподарського машинобудування. Основним видом дiяльностi 
компанiї є виробництво зернових i просапних сiвалок, суцiльних i мiжрядних культиваторiв, 

дискових борiн, посiвних  комплексiв, обприскувачiв, навантажувачiв i т.п. Найбiльшу питому 
вагу займає виробництво сiльськогосподарської технiки для рослинництва. Класифiкацiя 

основного виду дiяльностi по КВЕД 28.30: "Виробництво машин i устаткування для сiльського 
та лiсового господарства" 

 
Продукцiя АТ "Ельвортi" сертифiкована в Українi, Європейському Союзi та в бувших країнах 

СНД. 
 

Основним ринком для реалiзацiї сiльськогосподарської технiки є Україна, Казахстан, Бiлорусь, 
Молдова, Угорщина, Чехiя, Литва, Латвiя, Словаччина, Румунiя, Польща, Республiка Болгарiя. 

 
Компанiя має свої представництва в Росiї, Бiлорусi, Казахстанi. У всiх країнах зарубiжжя, куди 

регулярно постачається технiка, дiють дилерськi центри.  
 

Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у створеннi та виведеннi на ринок нових 
моделей технiки, модернiзацiї iснуючої технiки, збiльшеннi обсягiв виробництва, розширеннi 

ринкiв збуту, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукцiї.  
 



Компанiя функцiонує  в умовах коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує 

демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi 
особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках 

капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть 
дiяльностi Компанiї залежить  в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на 

реформування адмiнiстративної та правової системи.  
 

На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та 
зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова та українська фiнансовi 

кризи призвели до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках та 
ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються 

урядом України, iснує певна невизначенiсть щодо фiнансового стану,  результатiв операцiй та 
економiчних перспектив Компанiї. 

 
Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки 

економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй 
економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан 

Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.  
 

 
 

  
 

Примiтка 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. 
 

2.1 Основа подання iнформацiї 
 

При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується  МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в 
облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та 

МСБО. Вiдповiдно до вказаних  МСФЗ  та МСБО Компанiя намагається забезпечити, щоб 
фiнансова звiтнiсть Компанiї, складена за МСФЗ, та її промiжна фiнансова звiтнiсть за частину 

перiоду, охопленого цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю. 
 

Iстотнi оцiнки, думки та припущення Компанiя  робить на основi  МСБО 1 "Подання 
фiнансової звiтностi", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", 

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" та iнших МСФЗ та МСБО. 
 

Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає: 
 

ў Звiт про фiнансовий стан на кiнець року. 
 

ў Звiт про сукупнi доходи за перiод. 
 

ў Звiт про змiни у власному капiталi за перiод. 
 

ў Звiт про рух грошових коштiв за перiод. 
 

ў Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 
 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Компанiї складається з комплекту стислої фiнансової звiтностi за 
промiжний перiод (1 квартал, 1 пiврiччя, 9 мiсяцiв), а саме: 



 

ў Стислий звiт про фiнансовий стан на кiнець року. 
 

ў Стислий звiт про сукупнi доходи за перiод. 
 

ў Стислий звiт про змiни у власному капiталi за перiод. 
 

ў Стислий звiт про рух грошових коштiв за перiод. 
 

ў Вибiрковi пояснювальнi примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових 
полiтик та iншi пояснення. 

 
Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 

У разi якщо Компанiя буде мати намiр лiквiдуватися чи припинити дiяльнiсть або не буде 
реальної альтернативи таким заходам, то фiнансова звiтнiсть не буде складена на основi 

припущення про безперервнiсть i iнформацiя про цей факт та причини його будуть розкритi в 
примiтках до фiнансової звiтностi. 

 
Компанiя подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом 

нарахування. 
 

Компанiя розкриває  порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, 
наведених у фiнансовiй звiтностi промiжного фiнансового перiоду та подає один звiт про 

фiнансовий стан та два з усiх iнших звiтiв та вiдповiднi примiтки. 
 

Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про 
фiнансовий стан за перiод. 

 
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня. 

 
Курси гривнi до iноземних валют, встановленi Нацiональним банком України станом на звiтнi 

дати: 
 

 
 

Код валюти Кiлькiсть одиниць Назва валюти Офiцiйний курс 
 

   31.12.2020 30.09.2021 
 

840 USD 1 долар США 28.2746 26.5760 
 

978 EUR 1 ЄВРО 34.7396 30.9810 
 

643 RUB 10 росiйський рубль 3.7823 3.6590 
 

 
 

Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi. 
 



 

 
 

 
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 

 
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 
 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 
 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання
 Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вхiднi данi 

 
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

 
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 
ставки за депозитними договорами 

 
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 

 
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 
 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою 

вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi 
оцiнки професiйних оцiнювачiв 

 
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 
 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 



грошовi потоки 

 
 

 
Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої 

вартостi на прибуток або збиток 
 

За перiод 9 мiсяцiв 2021 року змiн якi вплинули на прибуток або збиток не вiдбувалось. 
 

Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 
 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 
 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 
 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 
 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  Усього 
 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 

Дата оцiнки 30.09.21 31.12.20 30.09.21 31.12.20 30.09.21 31.12.20
 30.09.21 31.12.20 

 
Iнвестицiйна нерухомiсть - - - - 159 402 171 585 159 402

 171 585 
 

Довгостроковi iнвестицi  - - - - 8 206 8 206 8 206 8 206 
 

Iнвестицiї, до погашення - - - - - - - - 
 

Фiнансова оренда - - - - - - - - 
 

 
 

Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 
 

За перiод 9 мiсяцiв 2021 року переведень мiж рiвнями iєрархiї не було. 
 

Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вхiдних даних 3-го 
рiвня iєрархiї 

 
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї

 Залишки станом на 30.09.2021р. Придбання (продаж, погашення) Залишки станом на 
31.12.2020 р. Стаття (статтi) у прибутку або збитку, у якiй прибутки або збитки визнанi 

 
Довгостроковi iнвестицiї до статутних капiталiв 8 206 - 8 206 - 

 
 

 
 



 

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 
 

 
 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 
 

(тис. грн.) 
 

  Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 
 

 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020 
 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи. послуги 68 660 100 824 68 
422 100 419 

 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 42 979 23 884 42 979 23 884 

 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 43 683 53 581 43 683 53 581 

 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 824 818 824 818 

 
Короткостроковi кредити банкiв - - - - 

 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - - -

 - 
 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 41 901 45 286 41 901 45 
286 

 
Iншi поточнi зобов'язання 44 503 121 159 44 503 121 159 

 
 

 
Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi. 
 

 
 

 2.2 Основнi засоби. 
 

Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби".  
 

Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх: 
 

ў утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг 
для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; 

 
ў використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року i грошовою вартiстю 



бiльше 20 тис. грн. Вартiсний критерiй зафiксовано в облiковiй  полiтицi пiдприємства. 

 
Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом,  обирає своєю облiковою полiтикою 

модель "собiвартостi" i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  

 
Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв на рiвнi попередньо оцiненої суми, 

яку можна отримати на поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх попередньо 
оцiнених витрат на вибуття, якщо актив є застарiлим та перебуває в станi, очiкуваному по 

закiнченнi строку його корисної експлуатацiї.  
 

Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю 
придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi 

будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об'єкту 
переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного 

будiвництва не нараховується. 
 

 
 

2.3  Нематерiальнi активи. 
 

Нематерiальнi активи  визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38 
"Нематерiальнi активи". 

 
 Нематерiальнi активи  придбанi або створенi Компанiєю зараховуються на баланс за 

собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 38 "Нематерiальнi активи".   
 

Пiсля первiсного визнання, Компанiя оцiнює нематерiальний актив за моделлю "собiвартостi", 
це модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
 

Компанiя застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. 
 

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї 
Компанiя приймає за нуль. 

 
 

 
 

 
2.4 Iнвестицiйна нерухомiсть. 

 
Компанiя визнає iнвестицiйною нерухомiстю таку нерухомiсть, що утримується з метою 

отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей у 
вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".  

 
Компанiя визнає таку, належну їй iнвестицiйну нерухомiсть: 

 
- будiвлi, якi є власнiстю Компанiї та наданi в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про 

операцiйну оренду. 
 



Компанiя обрала своєю облiковою полiтикою, щодо iнвестицiйної нерухомостi, модель 

"справедливої вартостi". Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної 
нерухомостi Компанiя визнає в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає. 

 
 

 
2.5 Iнвестицiї . 

 
Компанiя облiковує iнвестицiї у вiдповiдностi до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

пiдприємства" .  
 

Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли вона перестає 
суттєво впливати на асоцiйоване пiдприємство. 

 
Суттєвим впливом Компанiя вважає володiння 20% або бiльше вiдсотками прав голосу в об'єктi 

iнвестування та повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної 
полiтики об'єкта iнвестування .  

 
 

 
2.6 Запаси. 

 
 Компанiя облiковує  запаси у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси".   

 
Компанiя оцiнює запаси за меншою з таких величин: 

 
собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї, визначених згiдно МСБО 2 "Запаси". 

 
 Компанiя класифiкує запаси: 

 
ў виробничi запаси; 

 
ў незавершене виробництво; 

 
ў готова продукцiя; 

 
ў товари. 

 
Компанiя визначає собiвартiсть запасiв  за формулою "середньозваженої" собiвартостi. Згiдно з 

формулою середньозваженої собiвартостi, собiвартiсть кожної одиницi визначається iз 
середньозваженої собiвартостi подiбних одиниць на початок перiоду та собiвартостi подiбних 

одиниць, що були придбанi або виробленi протягом перiоду. 
 

Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi робiт, послуг  Компанiя складає 
по кожному окремому виду виробленої  продукцiї. 

 
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому 

визнається вiдповiдний дохiд. 
 

Сума списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та втрати запасiв визнаються 
Компанiєю витратами перiоду, в якому вiдбулося списання або втрата. 



 

У разi коли запаси розподiляються на iнший актив (як компонент основного засобу), вони 
визнаються витратами протягом строку корисної експлуатацiї цього активу. 

 
 

 
2.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

 
Грошовi кошти Компанiї та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi. 

 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Компанiї  грошовi кошти та їх еквiваленти 

складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової 
звiтностi. 

 
 

 
2.8 Операцiї в iноземнiй валютi. 

 
При переведеннi результатiв та фiнансового стану Компанiї у валюту подання фiнансової 

звiтностi Компанiя керується МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".  
 

Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти,  
вiдображаються Компанiєю у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату 

проведення операцiї. 
 

 Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у 
функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Результат такого перерахунку 

визнається в прибутках та збитках на нетто-основi. 
 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, 
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї.  

 
2.9 Фiнансовi iнструменти. 

 
 

 
Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв  

 
 

 
Вiдповiдно до ключових вимог МСФЗ 9 Компанiя здiйснює класифiкацiю та оцiнку фiнансових 

активiв залежно вiд бiзнес-моделi, яка використовується для управлiння цими активами, i 
характеристик грошових потокiв, передбачених договором. А саме:  

 
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 

обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  

 
ў утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв, i  
 



ў його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (SPPI тест) на непогашену 
частину основної суми.  

 
 

 
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi, тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом 
нижченаведених умовам i не класифiкований на розсуд Компанiї як оцiнюваний за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки через прибутки або збитки:  
 

ў утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання 
передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i  

 
ў його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину 
основної суми.  

 
 

 
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю 

або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки через прибуток або збиток.  

 
Крiм того, пiд час первiсного визнання Компанiя може на власний розсуд класифiкувати, без 

права подальшої рекласифiкацiї, фiнансовий актив, який вiдповiдає критерiям для оцiнки за 
амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як 

оцiнюваний за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо це дозволить усунути 
або значно зменшити облiкову невiдповiднiсть, яка виникла б в iншому випадку. Рекласифiкацiя 

фiнансових iнструментiв здiйснюється, коли Товариство змiнює свою бiзнес-модель, крiм тих, 
що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки пiд час первiсного 

визнання. Рекласифiкацiя iнструментiв капiталу не здiйснюється.  
 

На дату першого застосування МСФЗ 9 Компанiя прийняла рiшення, без права його подальшого 
скасування, визнавати змiни справедливої вартостi iнвестицiй в iнструменти капiталу у складi 

iншого сукупного доходу. Такий вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Знецiнення фiнансових активiв  
 

 
 

За МСФЗ 9 Компанiя застосовує модель "очiкуваних кредитних збиткiв". Застосування такої 
моделi зменшення корисностi вимагає вiд Компанiї значних професiйних суджень щодо того, 



яким чином змiни економiчних факторiв впливають на очiкуванi кредитнi збитки, що 

визначаються шляхом зважування щодо ймовiрностi їх виникнення. "Очiкуванi кредитнi збитки" 
формуються з урахуванням вiдсотку ризику в залежностi вiд перiоду непогашення 

заборгованостi. 
 

 
 

 
 

2.10 Класифiкацiя поточна та непоточна. 
 

Операцiйний цикл Компанiї дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням 
активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв. 

 
Актив  класифiкується як поточний, якщо: 

 
ў Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у 

своєму нормальному операцiйному циклi; 
 

ў Компанiя утримує актив в основному з метою продажу; 
 

ў Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного 
перiоду; 

 
ў актив є грошовими коштами чи  еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження 

щодо їх використання. 
 

 Iншi активи  класифiкуються як непоточнi. 
 

Зобов'язання  класифiкується як поточне, якщо: 
 

ў Компанiя сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного 
циклу; 

 
ў Компанiя утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; 

 
ў зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

 
ў Компанiя не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
 

Iншi зобов'язання класифiкуються як непоточнi.  
 

Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного 
використання. 

 
 

 
2.11  Витрати на позики. 

 
 У вiдповiдностi до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанiя визнає  витрати на позики, що 



безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу i 

є собiвартiстю такого активу та iншi витрати на позики, якi визнаються як витрати. 
 

Витратами на позики Компанiя вважає  витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi  у 
зв`язку iз запозиченням коштiв.  

 
 

 
2.12 Позики та дебiторська заборгованiсть  

 
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 

визначуваними платежами, якi не котируються на активному ринку.  
 

Позики, наданi Компанiєю, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про 
фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.  

 
Позики, отриманi Компанiєю, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту  

про фiнансовий стан, включаються до складу непоточних зобов'язань. 
 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ) та 
первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор. Торгiвельна та iнша 

дебiторська заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд сумнiвну 
заборгованiсть створюється за наявностi об'єктивних свiдоцтв того, що Товариство не зможе 

отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками того, що дебiторська 
заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його 

банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. У разi, коли дебiторська 
заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд сумнiвну дебiторську 

заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду. 
 

 
 

 
 

 2.13 Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу. 
 

У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Компанiя визнає : 
 

ў зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в 
майбутньому; 

 
ў витрати, якщо Компанiя споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, 

наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам . 
 

Компанiя проводить такi виплати працiвникам: 
 

ў короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне 
забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi 

допомоги; 
 

ў виплати при звiльненi. 
 



Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють 

протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як 
витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. 

 
 

 
2.14 Податок на додану вартiсть 

 
Податок на додану вартiсть стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ та з 

урахуванням Пiдроздiлу 2 Роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення". Зобов'язання 
Компанiї з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на 

дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд 
покупцiв, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на 

яку Компанiя має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на 
податковий кредит виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати 

постачальнику в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з продажу та 
придбання вiдображається в бухгалтерському облiку розгорнуто як актив та зобов'язання з ПДВ. 

У звiтi про фiнансовий стан iнформацiя про ПДВ вiдображається згорнуто (нетто-основi), i 
тiльки заборгованiсть бюджету по вiдшкодуванню ПДВ Компанiї вiдображається в активi звiту, 

а зобов'язання Компанiї зi сплати цього податку - в пасивi балансу. 
 

 
 

2.15 Доходи i витрати. 
 

Пiдприємство  застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"  до облiку доходу. 
Пiдприємство облiковує договiр  з клiєнтом тiльки тодi, коли виконуються всi перелiченi далi 

критерiї:  
 

- сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною 
практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання;  

 
- Пiдприємство може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг, якi будуть 

передаватися;  
 

- Пiдприємство  може  визначити  умови  оплати  за  товари  або  послуги,  якi будуть 
передаватися;  

 
- договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або сума майбутнiх грошових 

потокiв Пiдприємства змiняться внаслiдок договору); та  
 

- цiлком iмовiрно, що Пiдприємство отримає компенсацiю, на яку воно матиме право  в  обмiн  
на  товари  або  послуги,  якi  будуть  переданi  клiєнту.   

 
Виручка визнається Пiдприємством в момент, коли кожне зобов'язання за договором виконано. 

Пiдприємство може визнавати виручку протягом певного перiоду або миттєво. Виручка 
визнається миттєво, крiм випадкiв, коли одночасно виконуються такi умови: 

 
- клiєнт отримує i споживає вигоди вiд результатiв роботи виконавця вiдповiдно до 

виконаних робiт; 
 



- результати роботи виконавця створюють або покращують актив, контрольований 

замовником; 
 

- актив, створюваний в процесi виконання робiт, не може бути використаний виконавцем з 
iншою метою; 

 
- виконавець має право на оплату виконаної на поточну дату частки робiт. 

 
Витрати на виконання договору -  якщо витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом, 

не належать до сфери дiї  iншого Стандарту  (наприклад,  МСБО  2  "Запаси",  МСБО  16  
"Основнi  засоби"  або  МСБО  38 "Нематерiальнi активи"),  Пiдприємство визнає актив 

внаслiдок витрат, понесених з метою виконання договору, тiльки якщо цi витрати вiдповiдають 
усiм таким критерiям:  

 
-  витрати вiдносяться безпосередньо до договору або очiкуваного договору, який 

Пiдприємство може чiтко окреслити (наприклад, витрати, пов'язанi з послугами, що 
надаватимуться  в  рамках  оновлення  iснуючого  договору,  або  витрати  на  розробку 

активу,  який  буде  переданий  за  конкретним  договором,  який  наразi  ще  не 
затверджений);  

 
- витрати  генерують  або  покращують  ресурси  Пiдприємства,  якi  будуть 

використовуватися  при  задоволення  (або  у  процесi  задоволення)  зобов'язань  щодо 
виконання у майбутньому; та  

 
- очiкується, що витрати будуть вiдшкодованi.    

 
До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором (або конкретним очiкуваним договором), 

належать:  
 

- прямi трудовi витрати (наприклад, заробiтна плата працiвникiв, якi надають обiцянi 
послуги безпосередньо клiєнту); 

 
- прямi  витрати  на  матерiали  (наприклад,  сировина  та  матерiали, що  

використовуються  у наданнi обiцяних послуг клiєнту);  
 

- розподiл  витрат,  безпосередньо  пов'язаних  з  договором  або  з  дiяльнiстю  за  
договором (наприклад, витрати на здiйснення управлiння договором та контролю за його 

виконанням,  
 

- страхування  та  амортизацiю  iнструментiв  i  обладнання,  що  використовуються  
при виконаннi договору);  

 
- витрати, якi, вiдповiдно до договору, явно оплачує клiєнт; та  

 
- iншi витрати, понесенi тiльки тому, що суб'єкт господарювання уклали договiр 

(наприклад, платежi субпiдрядникам)  
 

Пiдприємство  визнає як витрати у момент їх виникнення:  
 

- загальнi та адмiнiстративнi витрати (якщо цi витрати не є такими, що їх явно оплачує 
клiєнт вiдповiдно  до  договору);  



 

- вартiсть вiдходiв, працi або iнших ресурсiв для виконання договору, якi не були 
вiдображенi в цiнi договору;  

 
- витрати,  що  вiдносяться  до  задоволених  зобов'язань  щодо  виконання  (або  

частково задоволених  зобов'язань щодо  виконання)  в  договорi  (тобто  витрати,  якi  
вiдносяться  до минулої  дiяльностi); i  

 
- витрати, щодо яких Пiдприємство не може вiдокремити, чи вiдносяться витрати до  

незадоволених  зобов'язань  щодо  виконання,  чи  до  задоволених  зобов'язань  щодо 
виконання (або частково задоволених зобов'язань щодо виконання).  

 
 

 
2.16 Податки на прибуток. Податок на акцiю. 

 
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на долю 

звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу. 
 

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до 
податкiв на прибуток. Компанiя облiковує поточнi та майбутнi податковi наслiдки: 

 
ў майбутнього вiдшкодування (компенсацiї) балансової вартостi активiв (зобов`язань), якi 

визнанi  в звiтi про фiнансовий стан Компанiї; 
 

ў операцiй та iнших подiй поточного перiоду, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї . 
 

Даний стандарт Компанiя застосовує до складу податкiв на прибуток включаючи всi податки, 
що базуються на оподатковуваному прибутку. 

 
Якщо є ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи 

зобов`язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими 
вони були у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, Компанiя, 

визнає вiдстрочене податкове зобов`язання  (вiдстрочений податковий актив). 
 

 
 

  
 

 2.17 Пов'язанi сторони. 
 

 Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" 
розкриває у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для привернення уваги до можливого 

впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а 
також операцiями та залишками заборгованостi. 

 
Зв'язаними особами Компанiя вважає фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками: 

 
ў фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Компанiю - має 

суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; 
 



ў юридична особа, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного 

управлiнського персоналу; 
 

ў юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Компанiєю; 
 

ў iнше, передбачене МСБО 24. 
 

 
 

 
 

 
 

Примiтка 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 
 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть. 
 

Компанiя вважає що за станом на 30 вересня 2021 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi 
окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
 

Операцiйне середовище  
 

Керiвництво Компанiї звертає увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та 
можуть впливати на дiяльнiсть Компанiї, а також на обставини, якi iснують на день випуску цих 

примiток, пов'язанi з епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого 
обмежується та призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Термiн дiї та наслiдки цих 

обставин на сьогоднi не можливо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод 
вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення 

дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi 
можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких майбутнiх змiн  на операцiї та фiнансовий 

стан Компанiї може бути суттєвим. 
 

Але, задля запобiгання захворювання на COVID-19 працiвникiв пiдприємства пiд час пандемiї 
керiвним складом Компанiї запроваджено заходи: 

 
- переведено частину працiвникiв для роботи на вiддаленому доступi; 

 
-  придбаваються захиснi маски, тепловiзори, термометри, антисептичнi миючi та iншi 

засоби; 
 

- для змоги перебувати у вiдрядженнi, перевiряються працiвники на захворювання 
COVID-19 шляхом здавання тестiв в медзакладах на безоплатнiй основi; 

 
- проведена вакцинацiя працiвникiв Компанiї (за їх бажанням). 

 
Додатково кожного дня проводиться вимiрювання температури у працiвникiв пiдприємства по 

пiдроздiлам, дезiнфекцiя примiщень, запроваджено "масковий режим". 
 

На дату складання фiнансової звiтностi вищевказанi заходи продовжують дiяти на територiї 
Компанiї, пiдприємство продовжує роботу та призупиняти виробництво не планує. 



 

 
 

За 9 мiсяцiв 2021 року Компанiя отримала прибуток в сумi  31 267 тис. грн. (збиток за той же 
перiод попереднього року склав 13 104 тис. грн.). Причиною збитку за попереднiй звiтний 

перiод став тимчасовий спад об'єму виробництва с/г технiки, що обумовлено було ситуацiєю на 
свiтовому ринку (введенi санкцiї Росiйською Федерацiєю). В зв'язку з великим розмiром 

дебiторської заборгованостi перед компанiєю у ЗЕД дiяльностi, як наслiдок, скоротилися 
обороти обiгових коштiв. Але, на сьогоднi, за результатами звiтного перiоду, Компанiя 

вiдновлює ринки збуту у ЗЕД дiяльностi та збiльшує об'єми виробництва i продажу продукцiї в 
Українi та за її межами, що i призвело до отриманого прибутку бiльше в 31 млн. грн. 

 
Чистi активи Компанiї за станом на 30 вересня 2021 року визнанi в сумi 748 320 тис. грн. 

(станом на 31 грудня 2020 року - 717 053 тис.грн.) i розрахованi шляхом вирахування iз суми 
поточних i непоточних активiв Компанiї суми поточних i непоточних зобов'язань Компанiї.  

 
Для порiвняння сума акцiонерного капiталу за станом на 30 вересня 2021 року становить 9500 

тис. грн. Таким чином вартiсть чистих активiв перевищує розмiр акцiонерного капiталу i є 
додатковим показником для Компанiї вiрогiдностi продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi.   
 

 
 

Примiтка 4. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 
 

4.1 Основнi засоби. 
 

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв у звiтному перiодi здiйснювався вiдповiдно 
МСБО 16. Одиницею облiку вважався окремий об'єкт.  

 
Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою модель 

"собiвартостi" i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  

 
В бухгалтерському облiку та звiтностi за 9 мiсяцiв поточного року операцiї з надходження, 

реалiзацiї, лiквiдацiї, iнвентаризацiї, ремонту та нарахування амортизацiї вiдображалися 
вiдповiдно до МСБО 16 та обраної пiдприємством облiкової полiтики. Обранi методи оцiнки та 

нарахування амортизацiї здiйснювалися за прямолiнiйним методом.  
 

Метод нарахування амортизацiї, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна 
вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно.  

 
Полiпшення  орендованої нерухомостi Компанiєю не проводиться. 

 
 

 
Станом на 30.09.2021 р. залишок основних засобiв згiдно обраної моделi "собiвартостi" складає 

310 640 тис. грн., на 31.12.2020 року - 360 510 тис. грн. 
 

 
 



Сума контрактних зобов'язань по придбаним та вiдремонтованим (капiтальнi ремонти) основним 

засобам за 9 мiсяцiв 2021 року дорiвнює 58 592 тис. грн.  
 

За 9 мiсяцiв 2021 року сума вибуття основних засобiв в зв`язку з їх продажом складає 66 440,2 
тис. грн. та лiквiдацiєю - 304,4 тис. грн.  

 
За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi  39 339,8 тис. грн. Квалiфiкацiйнi 

активи, що потребують суттєвого перiоду для пiдготовки його використання за призначенням чи 
продажу протягом звiтного перiоду в Компанiї не виникали i не створювалися. 

 
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв 

амортизацiї не пiдлягає. 
 

Станом на кiнець звiтного перiоду в заставi банку (оформлено кредити в АТ банк "Пiвденний") 
знаходяться основнi засоби на суму балансової вартостi в розмiрi 101 621,7 тис. грн., в т.ч.: 

 
- обладнання на суму 70 389,2 тис. грн.; 

 
- будiвлi, споруди - 28 181,3 тис. грн.; 

 
- земельнi дiлянки - 3 051,2 тис. грн. 

 
 

 
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби. 

 
 

 
 

 
4.2 Нематерiальнi активи. 

 
Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 

30.09.2021 р. становить 2 623 тис.грн., на 31 грудня 2020 року - 2 543  тис. грн.  
 

Нематерiальнi активи Компанiї згiдно груп є: Iншi нематерiальнi активи - 2 749 тис. грн. - 
програмнi продукти, якими користується Компанiя для облiку, звiтностi i планування у 

господарськiй дiяльностi та 24 тис. грн - товарнi знаки, пiд якими випускається продукцiя 
компанiї, 56 тис. грн. - iншi.  

 
Сума контрактних зобов'язань по придбаним нематерiальним активам Компанiї становить 528 

тис. грн. за звiтний перiод. 
 

За 9 мiсяцiв 2021 року Компанiя нарахувала амортизацiї по нематерiальним активам в сумi 690 
тис. грн., вибуття нематерiальних активiв протягом звiтного перiоду не було.  

 
Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи. 

 
 

 
 



 

4.3 Iнвестицiйна нерухомiсть. 
 

Компанiєю обрано модель облiку iнвестицiйної нерухомостi за "справедливою вартiстю".  
 

Прибуток та збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi Компанiя 
визнає у Звiтi "про прибутки та збитки" за звiтний перiод. Протягом звiтного перiоду переоцiнку 

iнвестицiйної нерухомостi Компанiя не проводила. 
 

На кiнець звiтного перiоду об'єкти iнвестицiйної нерухомостi не знаходяться в заставi банкiв. 
 

За звiтний перiод Компанiя не здiйснювала придбання чи створення власними силами нової 
iнвестицiйної нерухомостi. 

 
За 9 мiсяцiв 2021 року сума вибуття iнвестицiйної нерухомостi в зв`язку з  продажом складає 12 

255,7 тис. грн. 
 

Компанiя володiє всiма правами на свою iнвестицiйну нерухомiсть. 
 

 
 

 
 

4.4 Запаси. 
 

Запаси Компанiї вiдображенi у складi поточних активiв, за справедливою вартiстю у фiнансовiй 
звiтностi. 

 
Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає такi 

класи запасiв: 
 

Найменування показника Балансова вартiсть на 30.09.2021 Балансова вартiсть на 31.12.2020 
 

Виробничi запаси 84 059 69 159 
 

Незавершене виробництво 52 394 38 797 
 

Готова продукцiя 113 746 131 155 
 

Товари 1 879 2 408 
 

Разом  252 078 241 519 
 

У вiдповiдностi  до обраної облiкової полiтики Компанiя визначає собiвартiсть запасiв  за 
формулою середньозваженої собiвартостi. Таким чином одиницi запасiв, якi залишилися на 

кiнець звiтного перiоду,  є такими, що визначенi за формулою середньозваженої собiвартостi.  
 

Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на кiнець кожного 
звiтного перiоду. 

 
Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в якому визнається 



вiдповiдний дохiд. За звiтний перiод Компанiя визнає 797 345 тис. грн. запасiв, що визнанi 

витратами перiоду.  
 

 
 

 
 

4.5 Фiнансовi iнструменти. 
 

Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

 
Компанiя в звiтному перiодi визнала  фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який 

приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового 
зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.  

 
 

 
Компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi активи:  

 
За станом на 30 вересня 2021 року Компанiя визнає непоточнi фiнансовi активи, що 

представленi iнвестицiями в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в капiталi в сумi 800 
тис. грн. в ДП ТПФ "Зiрка". За результатами звiтного перiоду ДП ТПФ "Зiрка" отримано 

прибуток  в несуттєвiй сумi. 
 

Iншi фiнансовi iнвестицiї  станом на 30 вересня 2021 року та на 31 грудня 2020 року складають 
7 406 тис. грн. - придбанi акцiї ПрАТ "Металит" i протягом звiтного перiоду не змiнювалися. 

 
 

 
Компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи:  

 
Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську заборгованiсть, котра виникла як контрактне 

право отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послуги: 
 

 
 

Найменування показника Станом  на 30.09.2021 Станом  на 31.12.2020 
 

торговельна дебiторська заборгованiсть, як контрактне право отримувати грошовi кошти вiд 
вiтчизняних покупцiв  

 
46 583  

 
44 426 

 
торговельна дебiторська заборгованiсть, як контрактне право отримувати грошовi кошти вiд 

iноземних покупцiв  
 

21 839  
 



55 993 

 
Разом  68 422 100 419 

 
Торговельна дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан за звiтний перiод 

вiдображена з урахуванням "очiкуваних кредитних збиткiв" та нарахованого резерву безнадiйної 
та сумнiвної заборгованостi. 

 
За МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Компанiя використовує модель "очiкуваних кредитних 

збиткiв". Виходячи iз професiйних суджень щодо того, яким чином змiни економiчних факторiв 
впливають на очiкуванi кредитнi збитки, Компанiя визначає їх виникнення шляхом зважування 

їх ймовiрностi. "Очiкуванi кредитнi збитки" формуються з урахуванням вiдсотку ризику в 
залежностi вiд перiоду непогашення заборгованостi. 

 
Тому, на кiнець звiтного перiоду, визначено вiдсоток ризику вiд суми заборгованостi покупцiв за 

такими перiодами прострочення дебiторської заборгованостi: 
 

- без прострочення (до 30 днiв) - 0%; 
 

- з 31 до 60 днiв - 0,1%; 
 

- з 61 до 180 днiв - 0,3%; 
 

- з 181 до 365 днiв - 1%; 
 

- бiльше 365 днiв - 10%. 
 

Станом на кiнець звiтного перiоду перерахування очiкуваних кредитних збиткiв призвело до їх 
зменшення на суму 166 тис. грн. Станом на 30 вересня 2021 року сума очiкуваних кредитних 

збиткiв складає 238 тис. грн., станом на 31 грудня 2020 - 404 тис. грн. 
 

Також поточнi фiнансовi активи складають: 
 

Станом на 30 вересня 2021 року аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток 
склали 3 291 тис. грн.: 

 
ў вiдшкодування податку на додану вартiсть Компанiї по експортним операцiям в сумi 3 

291 тис. грн. 
 

ў аванси з iнших  платежiв - вiдсутнi. 
 

Аванси з податку на прибуток на 30 вересня 2021 року складають 99 тис. грн., на 31 грудня 2020 
року  - 99 тис.грн.  

 
 

 
Передоплати склали: 

 
Найменування показника Станом  на 30.09.2021 Станом  на 31.12.2020 

 
передоплати вiтчизняним постачальникам  



 

22 443  
 

13 013 
 

передоплати iноземним постачальникам 20 536  
 

10 871 
 

Разом  42 979 23 884 
 

 
 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складає:  
 

Найменування показника Станом  на 30.09.2021 Станом  на 31.12.2020 
 

розрахунки з державними цiльовими фондами 520 183 
 

розрахунки з пiдзвiтними особами 88 44 
 

розрахунки з iншими дебiторами - 2 
 

Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 216 589 
 

Разом  824 818 
 

Компанiя на кiнець звiтного перiоду визнає поточним фiнансовим активом заборгованiсть 
фондiв за компенсацiєю лiкарняних листiв та зарплати працiвникiв, призваних на проходження 

вiйськових навчань, заборгованiсть пiдприємства по пiдзвiтним сумам та iншi поточнi 
розрахунки. 

 
 

 
Компанiя визнає поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних 

рахунках банкiвських установ та в касi Компанiї: 
 

Найменування показника Станом  на 30.09.2021 Станом  на 31.12.2020 
 

Кошти в нацiональнiй валютi 42 552 52 167 
 

Кошти в iноземнiй валютi 1 131 1 414 
 

Разом  43 683 53 581 
 

 
 

Грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином: 
 

Найменування показника Станом  на 30.09.2021 Станом  на 31.12.2020 
 



На поточному рахунку в банку в нац.валютi 42 452 52 139 

 
На iнших рахунках в банках 96 27 

 
Грошовi кошти в дорозi в нацiон.валютi - - 

 
Грошовi кошти в касi 4 1 

 
Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - - 

 
На поточному рахунку в банку в iноз.валютi 1 131 1 414 

 
Разом  43 683 53 581 

 
 

 
Компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi зобов'язання :  

 
Найменування показника Станом  на 30.09.2021 Станом  на 31.12.2020 

 
Вiдстроченi податковi зобов'язання 7 008 7 747 

 
Заборгованiсть за довгостроковими кредитами банкiв - - 

 
Разом  7 008 7 747 

 
Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя признає непоточними вiдстроченi податковi 

зобов'язання (далi - ВПЗ) в сумi 7 008 тис. грн. на нетто-основi. 
 

Такi зобов'язання виникли за рахунок вiдмiнностей в нарахуваннi амортизацiї ОЗ в податковому 
i бухгалтерському облiку з 01 сiчня 2017 року, а саме:  

 
ў в податковому облiку Компанiя застосувала прискорений метод амортизацiї на строк 

експлуатацiї 2 (два) роки для обладнання, що придбане 2017 роцi для господарської дiяльностi 
(на пiдставi п.43 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ ПКУ). В наступних звiтних перiодах, починаючи зi 

звiтного 2021 року, Компанiя зобов'язана буде сплачувати та/або нараховувати вiдстрочений 
податок на прибуток в сумi 7 238 тис. грн.  

 
ў за рахунок донарахованих вiдстрочених податкових активiв (далi - ВПА) на кiнець 

звiтного перiоду в сумi 230 тис. грн. податку на прибуток, що виникли в наслiдок нарахування 
суми резерву на гарантiйнi ремонти реалiзованої готової продукцiї Компанiї та iншi нарахування 

за правилами ПКУ. Такi витрати будуть понесенi в наступному звiтному перiодi.  
 

ў у фiнансовiй звiтностi ВПЗ та ВПА вiдображенi на нетто-основi. 
 

 
 

Компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов'язання та забезпечення:  
 

Найменування показника Станом  на 30.09.2021 Станом  на 31.12.2020 
 



Заборгованiсть за короткостроковими кредитами банкiв - - 

 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  - - 

 
торговельна кредиторська заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти 

за придбанi товари, роботи, послуги 41 901 45 286 
 

Аванси вiд покупцiв та замовникiв Компанiї 53 350 69 088 
 

Поточна заборгованiсть по податкам та iншим платежам, в т.ч.: 
 

- по податку на прибуток 1 819 
 

- 1 423 
 

- 
 

Поточна заборгованiсть по єдиному соцiальному внеску 1 664 1 312 
 

Поточна заборгованiсть з виплат працiвникам 7 019 5 565 
 

Поточна заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 189 480 
 

Поточнi забезпечення 11 857 11 814 
 

Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання 44 314 120 679 
 

Разом  162 113 255 647 
 

 
 

В iнших поточних фiнансових зобов'язаннях в загальнiй сумi 44 314 тис. грн. iстотною сумою є: 
 

ў 44 000 тис. грн. - поточнi зобов'язання Компанiї за отриманою короткостроковою 
вiдсотковою позикою; 

 
ў  50 тис. грн. - нарахованi вiдсотки за останнiй мiсяць звiтного перiоду за користування 

вiдсотковими позиками; 
 

ў 264 тис. грн. - iншi поточнi зобов'язання. 
 

 
 

4.6 Змiни у власному капiталi. 
 

Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу 
у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

 
Акцiонерний капiтал Компанiя визнає в сумi 9500 тис. грн. i подiлено на 190 000 000 простих 

iменних акцiй вартiстю 0,05 грн. 
 



Форма iснування акцiй бездокументарна. 

 
Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за 

190 000 000 простих iменних акцiй на загальну суму 9 500 000,00 грн., що складає 100 вiдсоткiв 
статутного капiталу. 

 
На початок звiтного перiоду Компанiя визнає нерозподiлений прибуток  в сумi 628811 тис. грн., 

на кiнець звiтного перiоду - 660 078 тис.грн. 
 

За звiтний перiод власний капiтал Компанiї збiльшився на 31 267 тис.грн.  
 

 
 

4.7 Дохiд. 
 

Компанiя в звiтному перiодi визнає дохiд, що виникає в результатi звичайної та iншої дiяльностi, 
а саме: 

 
Стаття За три мiсяцi, що закiнчилися 30 вересня За дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 

 
 2021 р. 2020 р. 2021 р. 2020 р. 

 
Дохiд вiд звичайної дiяльностi -  продаж товарiв268 564 209 871 845 721 621 

126 
 

Дохiд вiд операцiйної дiяльностi - всього, в т.ч.: 
 

- операцiйна оренда; 
 

- дохiд вiд курсової рiзницi (визначено на нетто-основi); 
 

- продаж поточних активiв; 
 

- дохiд вiд вибуття основних засобiв 
 

- iншi доходи  
 

28 422 
 

10 105 
 

- 
 

 
 

15 303 
 

2 312 
 

702  
 



18 520 

 
11 424 

 
- 

 
 

 
6 453 

 
643 

 
-  

 
71 586 

 
34 243 

 
- 

 
 

 
32 610 

 
2 312 

 
2 421  

 
50 281 

 
32 606 

 
- 

 
 

 
15 821 

 
1 854 

 
Дохiд вiд iнших операцiй -  всього, в т.ч.: 

 
- фiнансовi доходи 

 
- iншi доходи 1 023 

 
10 

 
1 013 818 

 
803 



 

15 2 292 
 

100 
 

2 192 878 
 

863 
 

15 
 

 
 

 
 

Компанiя розкриває та подає iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 1 пiврiччя 
2021 року у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом "функцiї 

витрат": 
 

Стаття За три мiсяцi, що закiнчилися 30 вересня За дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 
 

 2021 р. 2020 р. 2021 р. 2020 р. 
 

Дохiд вiд продажу  268 564 209 871 845 721 621 126 
 

Собiвартiсть реалiзацiї (241 816) (181 870) (736 930) (553 066) 
 

Валовий прибуток 26 748 28 001 108 791 68 060 
 

Операцiйний дохiд 28 422 18 521 71 586 50 281 
 

Iнший фiнансовий дохiд 10 - 100 15 
 

Iнший дохiд 1 013 26 2 192 863 
 

Адмiнiстративнi витрати (8 025) (6 803) (23 490) (18 474) 
 

Витрати на збут (11 378) (10 264) (42 049) (33 822) 
 

Операцiйнi витрати (30 665) (26 747) (81 852) (65 001) 
 

Фiнансовi витрати (1 074) (3 159) (3 681) (15 027) 
 

Iншi витрати (455) (387) (1 052) (668) 
 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 269 241 722 669 
 

Чистий прибуток (збиток)  4 865 (571) 31 267 (13 104) 
 

 
 



 

 
Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер операцiйних витрат: 

 
Характер витрат За три мiсяцi, що закiнчилися   30 вересня За дев'ять мiсяцiв, що 

закiнчилися 30 вересня 
 

 2021 р. 2020 р. 2021 р. 2020 р. 
 

   Матерiальнi витрати 190 847 100 613 562 850 306 928 
 

   Витрати на виплати працiвникам 36 367 26 496 103 110 71 731 
 

Витрати на соцiальнi заходи 7 897 5 899 22 569 15 880 
 

Витрати на амортизацiю 12 321 13 129 39 871 38 774 
 

Iншi операцiйнi витрати 17 110 14 955 54 441 47 507 
 

 
 

 
 

4.8 Податок на прибуток. 
 

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до 
податкiв на прибуток. 

 
Компанiя є платником податку на прибуток на загальнiй системi оподаткування за ставкою 18%. 

 
У звiтному перiодi Компанiя отримала прибуток в сумi 31 267 тис. грн. Доходи з податку на 

прибуток склали 722 тис. грн. (з урахуванням ВПА та ВПЗ), За облiком пiдприємства аванси з 
податку на прибуток на кiнець поточного року складають 99 тис. грн.  

 
 

 
4.9 Прибуток на акцiю. 

 
У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" компанiя обчислює за кожний рiк, що 

закiнчився,  базисний прибуток на акцiю утримувачiв звичайних акцiй. Та вiдповiдно до МСБО 
34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" прибуток на акцiю Компанiя обчислює за кожний промiжний 

звiтний перiод. 
 

Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, який вiдноситься до 
утримувачiв звичайних акцiй Компанiї,  на  середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що 

перебували в обiгу протягом звiтного року. 
 

Базисний прибуток на акцiю компанiї за 9 мiсяцiв 2021 року складає 0,165 грн. Базисний збиток 
на акцiю за 9 мiсяцiв 2020 -  0,069 грн.   

 
Компанiя у звiтному перiодi 2021 року не нараховувала та не виплачувала дивiденди. 



 

 
 

 
 

4.10 Виплати працiвникам. 
 

У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" компанiя розкриває iнформацiю стосовно 
короткострокових  виплат працiвникам за 9 мiсяцiв звiтного року, таких як заробiтна плата, 

оплаченi щорiчнi вiдпустки та премiї, а також виплати на соцiальне забезпечення. 
 

Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 9 мiсяцiв 2021 року нараховано на 103 
110 тис. грн., в т.ч. членам провiдного управлiнського персоналу - 2948 тис.грн. 

 
Єдиний соцiальний внесок за 9 мiсяцiв 2021 року нараховано та сплачено на суму 22 569 тис. 

грн., в т.ч. на короткостроковi виплати членам провiдного управлiнського персоналу - 649 
тис.грн. 

 
За станом на 30 вересня 2021 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї визначено поточну 

заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi 7 018 тис. грн., станом на 31 грудня 2020 року - 
5 565 тис. грн. 

 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 9 мiсяцiв 2021 року складає 854 

осiб. 
 

 
 

 
 

Примiтка 5. Потенцiйнi та умовнi зобов'язання. 
 

5.1 Юридичнi питання 
 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає в якостi вiдповiдача за окремими 
судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по 

зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати 
суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї. 

 
За умовами МСФЗ 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" Компанiя  визнає 

умовним зобов'язанням таке можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i 
iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька 

невизначених майбутнiх подiй, що не повнiстю контролюються пiдприємством. За станом на 30 
вересня звiтного року та на початок звiтного 2021 року сума умовного зобов'язання вiдсутня. 

 
 

 
 

 
5.2 Полiтика управлiння ризиками 

 
5.2.1 Ризик лiквiдностi 



 

Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Компанiя не зможе розрахуватися по зобов'язанням при 
настаннi термiну їх погашення. Компанiя здiйснює ретельне управлiння i контроль за 

лiквiднiстю. Компанiя використовує процедуру пiдготовки бюджету i прогнозування руху 
грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Компанiї необхiдних коштiв для виконання своїх 

платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються 
рiшення про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це потрiбно. 

Проведення полiтики аналiзу та управлiння кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у Компанiї 
достатньої суми грошових коштiв для погашення зобов'язань в строк. 

 
 

 
5.2.2 Ринковий та кредитний ризики: 

 
Ринковий ризик - ризик втрат вартостi активiв Товариства внаслiдок несприятливих змiн 

ринкових цiн, курсiв iноземних валют (валютний ризик), ринкових цiн товарної продукцiї 
Товариства (товарний ризик та iн.). 

 
Основним методом управлiння ринковим ризиком, який виникає через несприятливi коливання 

несприятливих змiн ринкових цiн цiнних паперiв та курсiв iноземних валют, є лiмiтування 
ринкової/валютної позицiї.  

 
Процентний ризик, як складова ринкового ризику. Товариство не має фiнансових iнструментiв, 

по яких передбачена плаваюча процентна ставка.  
 

 
 

Кредитний ризик - ризик втрат вартостi активiв Товариства внаслiдок повного чи часткового 
невиконання контрагентом своїх зобов'язань за договором, у тому числi щодо облiгацiй та/чи 

iнших боргових зобов'язань, а також ризик втрати вартостi в результатi погiршення 
платоспроможностi емiтента цих боргових зобов'язань та/або зниження його кредитного 

рейтингу. 
 

Методами управлiння кредитним ризиком є: 
 

- диверсифiкацiя кредитного ризику: застосування цього методу полягає у розподiлi кредитного 
ризику серед широкого кола контрагентiв, якi вiдрiзняються один вiд одного як за 

характеристиками (розмiр капiталу, форма власностi), так i за умовами дiяльностi (види 
дiяльностi, географiчний регiон); 

 
- встановлення iндивiдуальних лiмiтiв - цей метод управлiння кредитним ризиком полягає у 

визначеннi максимально допустимих розмiрiв наданих активiв, що дозволить обмежити 
кредитний ризик; 

 
- систематичний аналiз стану кредитного ризику - є одним з методiв зниження кредитного 

ризику. 
 

  Для фiнансових активiв максимальний розмiр кредитного ризику дорiвнює балансовiй 
вартостi цих активiв без урахування забезпечення: 

 
 



 

 
 

Примiтка 6. Зв`язанi сторони. 
 

 
 

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"  розкриває 
iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 9 мiсяцiв 2020 року. 

 
Зв'язаними особами Компанiї є: 

 
1. Акцiонер, що утримує 84,68% статутного капiталу Компанiї - юридична особа  ПрАТ 

"Ельвортi Груп" ( код ЄДРПОУ - 35720494), м. Кiровоград; 
 

2. ПрАТ "Металит" - юридична особа в м. Кiровоград, статутним фондом якої володiє Компанiя 
в розмiрi 21,59%,  код ЄДРПОУ - 36332954, м. Кiровоград; 

 
3. ПрАт "Торговий дiм "Червона зiрка", м. Кiровоград, код ЄДРПОУ - 34894709; 

 
4. ПрАт "Гiдросила АПМ", м. Кiровоград, код ЄДРПОУ - 36119987;  

 
5. ТОВ "Кiровоградський завод "ЛЕЗО", м. Кiровоград, код ЄДРПОУ - 34813572; 

 
6. Акцiонер, що утримує 10% статутного капiталу Компанiї - ТОВ "Компанiя з управлiння 

активами "Партнер Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд", м. Кiровоград, код ЄДРПОУ - 36200098; 
 

7. ПрАТ "Кiровоградська промислова компанiя", м. Кiровоград, код ЄДРПОУ - 30514088; 
 

8. АТ "Гiдросила", м. Кiровоград, код ЄДРПОУ - 05786100; 
 

9. ТОВ "Гiдросила-Тетiс", м. Мелiтополь, код ЄДРПОУ - 35432630; 
 

10. АТ "Гiдросила МЗТГ", м. Мелiтополь, код ЄДРПОУ - 00235814; 
 

11. ДП "КТПФ "Зiрка", м. Кропивницький, код ЄДРПОУ - 23690510. 
 

 
 

Станом на кiнець звiтного перiоду кiлькiсть членiв провiдного управлiнського персоналу 
становить 10 осiб. 

 
Зв'язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу: 

 
Голова правлiння - генеральний директор - Сергiй Калапа  

 
Члени Правлiння Компанiї:  

 
ў директор фiнансовий - Вадим Нiкiтенко  

 
ў директор технiчний - Дмитро Безуглий  



 

ў генеральний конструктор - Юрiй Кваша  
 

ў директор з виробництва - Юрiй Риженко  
 

ў головний бухгалтер - Наталiя Андрєєва  
 

ў комерцiйний директор торгового дому - Олег Мульчинський  
 

ў директор продуктової команди дорожнiх машин - Вадим Голофаєв  
 

ў директор продуктової команди зернових машин - Сергiй Шамшур  
 

ў директор продуктової команди робочих органiв - Дмитро Пилипенко  
 

 
 

Протягом звiтного перiоду загальна кiлькiсть членiв правлiння не змiнилась. 
 

Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 9 мiсяцiв 2021 року членам 
провiдного управлiнського персоналу нараховано в сумi 2 948 тис. грн.  

 
Єдиний соцiальний внесок за 9 мiсяцiв 2021 року нараховано та сплачено на короткостроковi 

виплати членам провiдного управлiнського персоналу в сумi 649 тис. грн.  Поточна 
заборгованiсть за виплатами членам провiдного управлiнського персоналу за станом на 30 

вересня 2021 року складає 147 тис. грн.  
 

 
 

Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ПрАТ "Ельвортi 
Груп" за перiод 9 мiсяцiв 2021 року: 

 
ў Компанiя сплачує зв'язанiй сторонi за використання торгової марки, що за звiтний перiод 

становило 40,4 тис. грн.; 
 

ў Компанiя утримує по договору операцiйної оренди автомобiлi та будiвлi-офiси зв'язаної 
сторони, сума орендної плати  становила 11 тис. грн.; 

 
Поточна заборгованiсть Компанiї перед ПрАТ "Ельвортi Груп" на 30 вересня 2021 року 

становить 26 тис. грн. 
 

 
 

 
 

Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ПрАТ "Металит" за 9 
мiсяцiв 2021 року: 

 
ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за придбанi запаси (товари та напiвфабрикати) 41 

201 тис. грн.; 
 



ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за пiдготовку виробництва та компенсацiйнi витрати 

по поточному ремонту ОЗ - 1 182,1 тис. грн.; 
 

ў Компанiя отримує компенсацiю по договорам операцiйної оренди рухомого та 
нерухомого майна вiд зв'язаної сторони; сума орендної плати за звiтний перiод становить  13 

482,4 тис. грн.; 
 

ў Компанiя отримує компенсацiю суми комунальних послуг, пов'язаних з договорами 
операцiйної оренди рухомого та нерухомого майна вiд зв'язаної сторони; сума компенсацiї за 

звiтний перiод становить 21 796,5 тис. грн.; 
 

ў Компанiя в звiтному перiодi отримала кошти вiд продажу пов'язанiй сторонi запасiв 
(товарiв) та рухомого i нерухомого майна на суму 87 671,2 тис. грн.; 

 
ў Компанiя надала послуги виробничого характеру пов'язанiй сторонi на загальну суму 

223,3 тис. грн.; 
 

ў Компанiя отримала компенсацiйнi витрати по поточному ремонту ОЗ - 247,8 тис. грн. 
 

Поточна заборгованiсть ПрАТ "Металит" перед Компанiєю на 30 вересня 2021 року становить 
16 478,6 тис. грн. 

 
 

 
 

 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ПрАТ "Торговий дiм 

"Червона зiрка" за 9 мiсяцiв 2021 року: 
 

ў Компанiя отримала послуги вiд зв'язаної сторони за орендою транспорту на суму 120 
тис.грн.; 

 
ў Компанiя отримала грошовi кошти вiд зв'язаної сторони за оренду примiщення в сумi 2,5 

тис. грн. 
 

Поточна заборгованiсть ПрАТ "Торговий дiм "Червона зiрка" перед Компанiєю на 30 вересня 
2021 року становить 238,4 тис. грн. 

 
 

 
 

 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ПрАТ "Гiдросила 

АПМ" за 9 мiсяцiв 2021 року: 
 

ў Компанiя отримала кошти вiд зв'язаної сторони за реалiзовану готову продукцiю в сумi 
457,7 тис.грн.; 

 
ў Компанiя повернула попередню оплату за с/г технiку в сумi 13,4 млн. грн.; 

 
ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за придбанi запаси (товари) 24 тис.грн. 



 

Поточна заборгованiсть ПрАТ "Гiдросила АПМ" перед Компанiєю на 30 вересня 2021 року 
становить 44,1 тис. грн. 

 
 

 
 

 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ТОВ "Гiдросила - 

Тетiс" за 9 мiсяцiв 2021 року: 
 

ў Взаєморозрахунки за даний перiод не проводились.  
 

Станом на 30 вересня 2021 року заборгованостi з обох сторiн вiдсутнi. 
 

 
 

 
 

Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони АТ "Гiдросила 
МЗТГ" за 9 мiсяцiв 2021 року: 

 
ў Компанiя отримала готову продукцiю та сплатила кошти пов'язанiй особi в сумi 25,1 

тис.грн.; 
 

ў Компанiя повернула попередню оплату за с/г технiку в сумi 3,6 млн. грн. 
 

Станом на 30 вересня 2021 року заборгованостi з обох сторiн вiдсутнi. 
 

 
 

 
 

Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони АТ "Гiдросила" за 9 
мiсяцiв 2021 року: 

 
ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за отриманi ТМЦ - 4 282,8 тис. грн.; 

 
ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за наданi послуги по утриманню майна на базi 

вiдпочинку "Прибiй" а також за придбанi путiвки працiвникам для вiдпочинку на цiй базi в сумi 
36,1 тис. грн.; 

 
ў Компанiя повернула попередню оплату за с/г технiку в сумi 14,5 млн. грн.; 

 
ў Компанiя отримала кошти вiд зв'язаної сторони за реалiзовану продукцiю в сумi 3 163,4 

тис.грн.; 
 

ў Компанiя отримала кошти вiд зв'язаної сторони за реалiзовану електроенергiю в сумi 47 
840,5 тис.грн.; 

 
Поточна заборгованiсть Компанiї перед АТ "Гiдросила" на 30 вересня 2021 року становить 2 



245,9 тис. грн.  

 
 

 
 

 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ЗПНВIФ 

"Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер - Iнвест" за 9 мiсяцiв 2021 року: 
 

ў Компанiя в звiтному перiодi отримала по короткострокову вiдсоткову позику для своєї 
господарської дiяльностi в сумi 27 млн. грн.; 

 
ў Компанiя в звiтному перiодi повернула по короткострокову вiдсоткову позику в сумi 93 

млн. грн.; 
 

ў Компанiя в звiтному перiодi нарахувала та виплатила вiдсотки за поточними позиками в 
сумi 2 568,9 тис. грн. 

 
  Короткострокова заборгованiсть Компанiї перед ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА 

"Партнер - Iнвест" станом на 30 вересня 2021 року становить 44 144,7 тис. грн.  
 

 
 

 
 

Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ПрАТ 
"Кiровоградська промислова компанiя" за 9 мiсяцiв 2021 року: 

 
ў Компанiя повернула аванс за с/г технiку в сумi 4 404,0 тис. грн.; 

 
Станом на 30 вересня 2021 року заборгованостi з обох сторiн вiдсутнi. 

 
 

 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ДП "КТПФ "Зiрка" за 

9 мiсяцiв 2021 року: 
 

ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за послуги, пов'язанi з представницькими заходами 
(обслуговування та харчування делегацiй i представникiв дилерiв, кава-паузи  пiд час навчання 

та iн.) в сумi 1 950,7 тис. грн.; 
 

ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за молоко та послуги за видачу спецмолока в сумi 1 
086,3 тис. грн.; 

 
ў Компанiя отримує компенсацiю по договорам операцiйної оренди рухомого та 

нерухомого майна вiд зв'язаної сторони; сума орендної плати  за звiтний перiод становила 58,5 
тис. грн.; 

 
ў Компанiя отримує компенсацiю суми комунальних послуг, пов'язаних з договорами 

операцiйної оренди рухомого та нерухомого майна вiд зв'язаної сторони; сума компенсацiї 
становила 102,1 тис. грн.; 



 

ў Компанiя реалiзувала ТМЦ зв'язанiй сторонi на суму 65 тис. грн. 
 

Поточна заборгованiсть Компанiї перед ДП "КТПФ "Зiрка" на 30 вересня 2021 року становить 
27,1 тис. грн. 

 
 

 
 

 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв'язаної сторони ТОВ 

"Кiровоградський iнструментальний завод "ЛЕЗО" за 9 мiсяцiв 2021 року: 
 

ў Компанiя отримує компенсацiю по договорам операцiйної оренди рухомого та 
нерухомого майна вiд зв'язаної сторони; сума орендної плати  за звiтний перiод становила 175,7 

тис. грн.; 
 

ў Компанiя отримує компенсацiю суми комунальних послуг, пов'язаних з договорами 
операцiйної оренди рухомого та нерухомого майна вiд зв'язаної сторони; сума компенсацiї 

становить 686,1 тис. грн.; 
 

ў Компанiя отримала кошти за реалiзованi ТМЦ в сумi 15,8 тис. грн.; 
 

ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за придбаний iнструмент та оснащення -  5327,3 тис. 
грн.; 

 
ў Компанiя сплатила зв'язанiй сторонi за наданi послуги за давальницькою сировиною, 

послуги по проектуванню, ремонту та обслуговуванню пристосувань i оснащення - 4 409,5 тис. 
грн.; 

 
Поточна заборгованiсть Компанiї перед зв'язаною стороною на 30 вересня 2021 року становить 1 

524,7 тис. грн. 
 

 
 

 
 

Примiтка 7. Розкриття iншої iнформацiї 
 

 
 

7.1. Джерела невизначеностi оцiнки. 
 

Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї 
вимагають вiд управлiнського персоналу Компанiї здiйснення припущень вiдносно сум або 

умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi.  
 

Управлiнський персонал Компанiї проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв 
i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво 

вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони 
можуть змiнитися в майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень 



може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань вартостi активу або 

зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, в майбутньому. 
 

Основнi невизначеностi: 
 

ў амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв грунтується на здiйснених 
управлiнським персоналом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання цих активiв. 

Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiни ринкових 
умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити. Подiбнi змiни можуть призвести до змiн 

очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань; 
 

ў Компанiя є об'єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за 
справами про оскарження дiй податкових органiв, стосовно результату яких iснує значний 

ступiнь невизначеностi. Компанiя проводить оцiнку можливої суми збитку за цими подiями, але 
непередбачуванi подiї можуть призвести до збiльшення або зменшення попередньо оцiненої 

суми, або вимагати нарахування суми, нарахування якої не вважалося ймовiрним.  
 

 
 

7.2 Подiї пiсля звiтної дати. 
 

У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" компанiя  визначає  сприятливi та 
несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження  фiнансової 

звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року до випуску.  
 

Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на 
фiнансову звiтнiсть за 9 мiсяцiв 2021 року. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б 

вимагати коригування фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року. 
 

 
 

 
 

 
 

Голова правлiння -  
 

генеральний директор       С.Г.Калапа 
 

 
 

Головний бухгалтер       Н.В.Андрєєва 
 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва за 3 квартал 2021 року:  

 
Промiжний звiт керiвництва АТ "Ельвортi" за третiй квартал 2021 року  пiдготовлено 

вiдповiдно до вимог ст.127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" 
та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних, затвердженим рiшенням НКЦПФР 

вiд 03.12.2013 №2826 (iз змiнами i доповненнями). 
 

 
 

Основною метою АТ "Ельвортi" є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання 
прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi 

зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм 
власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської 

дiяльностi. 
 

Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi 
рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, 

фiрмовий бланк, товарний знак та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного 
законодавства України. 

 
АТ "Ельвортi" - провiдний виробник посiвної i грунтообробної технiки в Українi. Найбiльше 

пiдприємство в областi сiльськогосподарського машинобудування. Основним видом дiяльностi 
компанiї є виробництво зернових i просапних сiвалок, суцiльних i мiжрядних культиваторiв, 

дискових борiн, посiвних  комплексiв, обприскувачiв, навантажувачiв i т.п. Найбiльшу питому 
вагу займає виробництво сiльськогосподарської технiки для рослинництва. Класифiкацiя 

основного виду дiяльностi по КВЕД 28.30: "Виробництво машин i устаткування для сiльського 
та лiсового господарства". Продукцiя АТ "Ельвортi" сертифiкована в Українi, Європейському 

Союзi та в бувших країнах СНД. 
 

Основним ринком для реалiзацiї сiльськогосподарської технiки є Україна, Казахстан, Бiлорусь, 
Молдова, Угорщина, Чехiя, Литва, Латвiя, Словаччина, Румунiя, Польща, Республiка Болгарiя. 

 
Компанiя має свої представництва в Росiї, Бiлорусi, Казахстанi. У всiх країнах зарубiжжя, куди 

регулярно постачається технiка, дiють дилерськi центри.  
 

 
 

Компанiя постiйно проводить роботу щодо вдосконалення системи управлiння, пiдвищення 
квалiфiкацiї персоналу, модернiзацiї виробництва та впровадження новiтнiх iнформацiйних 

технологiй. 
 

Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки 
економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй 

економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан 
Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.  

 
 

 
Упродовж звiтного перiоду Компанiя вела безперервну господарську  дiяльнiсть. Злиття, подiл, 

приєднання, перетворення, видiл пiдприємством не здiйснювались. 



 

 
 

Керiвництво Компанiї вважає, що за станом на 30 вересня 2021 року не iснує подiй, умов або 
ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
 

 
 

Процес управлiння ризиками товариства здiйснюється пiд безпосереднiм контролем керiвництва 
АТ "Ельвортi", при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення ризикiв, їх 

оцiнку та управлiння. 
 

Для АТ "Ельвортi" управлiння ризиками передбачає виявлення, аналiз i регулювання тих 
ризикiв, якi можуть загрожувати майну й дохiдностi товариства. Для того, щоб ефективно 

здiйснювати господарську дiяльнiсть, Товариство правильно оцiнює ступiнь ризикiв й управляє 
ними, враховуючи чинники ризику при прийняттi управлiнських рiшень. Протягом звiтного 

перiоду проводилися пошуки подальших потенцiйних замовникiв в Українi шляхом прийняття 
участi в тендерах та листуванням з пропозицiєю надання послуг по напрямкам видiв дiяльностi 

АТ "Ельвортi". 
 

Опис ризикiв: 
 

Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Компанiя не зможе розрахуватися по зобов'язанням при 
настаннi термiну їх погашення. Компанiя здiйснює ретельне управлiння i контроль за 

лiквiднiстю. Компанiя використовує процедуру пiдготовки бюджету i прогнозування руху 
грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Компанiї необхiдних коштiв для виконання своїх 

платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються 
рiшення про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це потрiбно. 

Проведення полiтики аналiзу та управлiння кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у Компанiї 
достатньої суми грошових коштiв для погашення зобов'язань в строк. 

 
Ринковий ризик - ризик втрат вартостi активiв Товариства внаслiдок несприятливих змiн 

ринкових цiн, курсiв iноземних валют (валютний ризик), ринкових цiн товарної продукцiї 
Товариства (товарний ризик та iн.). 

 
Основним методом управлiння ринковим ризиком, який виникає через несприятливi коливання 

несприятливих змiн ринкових цiн цiнних паперiв та курсiв iноземних валют, є лiмiтування 
ринкової/валютної позицiї.  

 
Процентний ризик, як складова ринкового ризику. Товариство не має фiнансових iнструментiв, 

по яких передбачена плаваюча процентна ставка.  
 

Кредитний ризик - ризик втрат вартостi активiв Товариства внаслiдок повного чи часткового 
невиконання контрагентом своїх зобов'язань за договором, у тому числi щодо облiгацiй та/чи 

iнших боргових зобов'язань, а також ризик втрати вартостi в результатi погiршення 
платоспроможностi емiтента цих боргових зобов'язань та/або зниження його кредитного 

рейтингу. 
 

Для фiнансових активiв максимальний розмiр кредитного ризику дорiвнює балансовiй вартостi 
цих активiв без урахування забезпечення 



 

 
 

У продовж звiтного перiоду у Компанiї не вiдбулося нiяких значних подiй, якi б мали вплив на 
промiжну фiнансову звiтнiсть. Змiни у складi фiнансової звiтностi протягом 3 кварталу 2021 

року вiдбувалися лише в результатi звичайної дiяльностi Компанiї.  
 

 
 

Фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової 

звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан АТ "Ельвортi" (далi - Компанiя) станом на 
кiнець дня 30 вересня  2021 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i 

змiни в капiталi за 2021 рiк, а також за розкриття основних принципiв облiкової полiтики та 
iншої пояснювальної iнформацiї якi базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ). 
 

 
 

Фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2021 року пiдготовлена на пiдставi припущення, що 
Пiдприємство  здатно продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому.  
 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою та 
валютою подання фiнансової звiтностi Компанiї. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в 

українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не зазначене iнше. 
 

Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй 
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення 

операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у 
функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi 

вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. 
 

 
 

Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до 
статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". Керiвництво АТ 

"Ельвортi" стверджує, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 

 
 

 
 

 
 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Наскiльки нам вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Промiжний звiт керiвництва включає 
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої ст.127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки"  
 


