
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

голова правлiння-
генеральний 

директор 
      

Калапа С.Г. 

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

М.П. 
26.04.2016 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство " по виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

4. Місцезнаходження 

Кіровоградська , Кiровоградський, 25006, мiсто Кiровоград, Медведєва,1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0522) 39-53-62 (0522) 39-53-09 

6. Електронна поштова адреса 

etantsura@redstar.kr.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 80(2334)   26.04.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці http://www.chervonazirka.com 

в мережі 
Інтернет 26.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. 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) 

 

33. Примітки 

Примiтки: пункти: 2, 4, 5, 6, 12.3), 12.4), 12.5), 15, 18, 30, 32 не заповнювались 
тому, що:  
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - 
лiцензiї (дозволи) у 2015 роцi товариству не видавались. 
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посади 
корпоративного секретаря немає.  
5. Рейтингову оцiнку товариство не здiйснювало. 
6. Засновником Товариства є Мiнiстерство промислової полiтики України 
(Мiнiстерство машинобудування, вiйськово - промислового комплексу i 
конверсiї України). Частки у статутному капiталi немає. 
12.3) Iншi цiннi папери товариством не випускалось.  
12.4) Iнформацiя про похiднi папери – похiдних паперiв немає. 
12.5) Протягом звiтного року товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. 
15. Товариство не здiйснювало забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 
18. Випуску iпотечних облiгацiй товаристо не здiйснювало. 
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть була складена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  
32. Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене 
об'єктами нерухомостi не було. 



В п.7 Iнформацiя про посадових осiб емiтента в таблицi не заповнена дата 
видачi паспорта фiзичної особи тому, що ненадана згода фiзичної особи про 
оприлюднення паспортних даних. 
У пунктi 10 Iнформацiя про дивiденди в таблицi не заповненi дата складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та дата видачi 
дивiдендiв, тому що дивiденди не виплачувалися. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство " по виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01№578189 

3. Дата проведення державної реєстрації 

14.01.1994 

4. Територія (область) 

Кіровоградська  

5. Статутний капітал (грн) 

9500000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 
1030 

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

28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства 

 

 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Статуту огранами управлiння Товариства є: загальнi збори акцiонерiв, наглядова 
рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" м. Кiровоград 

2) МФО банку 

323389 

3) поточний рахунок 

2600101552507 

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

Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" м. Кiровоград 

5) МФО банку 

323389 



6) поточний рахунок 

2600101552507 



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

"Металит" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

36332954 

4) місцезнаходження 

25006, м. Кiровоград, вул. Медведєва, 1, корпус 2, офiс 201 

5) опис 

23 сiчня 2009 року ПАТ "Червона зiрка" придбало простi iменнi акцiї ЗАТ "Ельвортi Актив" для 
формування статутного капiталу, згiдно рiшення зборiв засновникiв ЗАТ "Ельвортi Актив" на суму 
756190,00 грн. 21.11.2012 року ЗАТ "Ельвортi Актив" було перейменовано в ПрАТ "Металит". 26 
березня 2014 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Металит" було прийнято рiшення про 
збiльшення розмiру статутного фонду капiталу Товариства. 24 червня 2014 року ПАТ "Червона 
зiрка" як акцiонер, що володiє простими iменними акцiями ПрАТ "Металит" в кiлькостi 75619 
штук, вiдповiдно до умов приватного розмiщення акцiй та проспекту емiсiї скориставшись 
переважним правом на придбання акцiй, що додатково розмiщуються придбало простi iменнi акцiї 
ПрАТ "Металит" в кiлькостi 50026 штук. Таким чином, загальна кiлькiсть акцiй складає 125645шт. 
загальною номiнальною вартiстю 1256450,00грн. Частка ПАТ "Червона зiрка" у статутному 
капiталi ПрАТ "Металит" складає 62,6268%.  

1) найменування 

"Кiровоградська торгiвельно-побутова фiрма "Зiрка" ПАТ "Червона зiрка"  

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

23690510 

4) місцезнаходження 

25006, м. Кiровоград, вул. Медведєва, 1, кiмн.413 

5) опис 

В 2015 роцi вiдбулося збiльшення розмiру статутного капiталу ДП "КТПФ "Зiрка". Згiдно 
протоколу Наглядової ради №32-ДП вiд 21.12.15р. ПАТ "Червона зiрка" здiйснило вкладення до 
статутного фонду ДП "КТПФ "Зiрка" в сумi 798,2 тис. грн. Загальна сума iнвестицiй ПАТ 
"Червона зiрка" в статутний капiтал ДП "КТПФ "Зiрка" складає 800,0 тис. грн., що складає 100% 
статутного фонду дочiрнього пiдприємства. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

голова правлiння - генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Калапа Сергiй Георгiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕВ 313229 21.06.2012 Ленiнський ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

перший заступник голови правлiння - генерального директора - директор з розвитку ВАТ 
"Червона зiрка". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2008 05.04.16 

9) Опис 

Калапа С.Г. - голова правлiння - генеральний директор. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Товариство не отримало 
згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про розкриття суми винагороди. Змiн протягом 
року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно 
трудової книжки повних 23 роки. Протягом останнiх п‘яти рокiв працює на посадi голови 
правлiння-генерального директора ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

директор з економiки та фiнансiв, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дiденко Людмила Станiславiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 391943 09.01.1998 Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Червона зiрка", перший заступник голови правлiння-генерального директора 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.10.2013 22.10.16 

9) Опис 

Дiденко Л.С. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 
Колективного договору, штатного розпису. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо суми винагороди. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 36 рокiв. 
Протягом останнiх п‘яти рокiв працювала на посадi фiнансового директора ПАТ "Гiдросила", 
першого заступника голови правлiння-генерального директора ПАТ "Червона зiрка" та працює на 
посадi директора з економiки та фiнансiв ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

директор продуктової команди, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Голофаєв Iгор Вадимович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕВ 152169 08.02.2007 Кiровський ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор iз закупiвель ПАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Голофаєв I.В. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та " Положенням про правлiння". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи 
на розкриття суми винагороди. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки 31 рiк. Протягом останнiх п‘яти 
рокiв працював на посадi директора iз закупiвель ПАТ "Червона зiрка" та працює на посадi 
директора продуктової команди будiвельно-дорожних машин ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



директор з персоналу, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Медведчук Галина Борисiвна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 409267 13.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник начальника вiддiлу кадрiв ВАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Медведчук Г.Б. - член правлiння ПАТ "Червона зiрка". Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi 
визначається у вiдповiдностi до Колективного договору, штатного розпису. Змiн протягом року не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно 
трудової книжки повних 30 рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв працює на посадi директора з 
персоналу. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

директор продуктової команди, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мульчинський Олег Iванович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 753450 09.09.2000 Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський державний технiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



комерцiйний директор ЗАТ "Збутова Компанiя "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Мульчинський О.I. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у 
вiдповiдностi до Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї щодо суми 
винагороди. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 16 рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв 
працює на посадi директора продуктової команди просапних машин ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

директор продуктової команди, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шамшур Сергiй Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 191536 15.11.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

керiвник проекту ПАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

05.03.2013 на невизначений термiн 

9) Опис 

Шамшур С.I. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 
Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. Товариство не отримало 
згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї щодо суми винагороди. Змiн протягом року не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно 
трудової книжки повних 22 роки. Протягом останнiх п‘яти рокiв працював на посадi керiвника 
проекту ПАТ "Червона зiрка" та працює на посадi директора продуктової команди зернових 
машин ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

директор торгового дому, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кiверник Вячеслав Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 286534 11.06.1997 Знам янський МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

керiвник групи торгового дому ПАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.12.2012 на невизначений термiн 

9) Опис 

Кiверник В.А. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi 
визначається у вiдповiдностi до Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми 
винагороди. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
суми винагороди. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 20 рокiв. Протягом останнiх п‘яти 
рокiв працював на посадi керiвника групи ПАТ "Червона зiрка" та працює на посадi директора 
Торгового Дому ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

генеральний конструктор, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кваша Юрiй Леонiдович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 393749 22.01.1998 Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 



29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник генерального конструктора ВАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Кваша Ю.Л. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 
Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. Товариство не отримало 
згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї щодо суми винагороди. Змiн протягом року не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно 
трудової книжки повних 29 рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв працює на посадi генерального 
конструктора ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

головний бухгалтер, член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Андрєєва Наталiя Валерiївна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 393606 21.01.1998 Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник головного бухгалтера ВАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Андрєєва Н.В. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 
Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. Товариство не отримало 
згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї щодо суми винагороди. Змiн протягом року не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно 
трудової книжки 26 рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв працює на посадi головного бухгалтера 
ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

голова наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Штутман Павло Леонiдович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

член наглядової ради ВАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.04.2014 на 3 роки 

9) Опис 

Штутман П.Л. - голова наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
Статутом Товариства та " Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2015 рiк не 
одержував.Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi директора 
з розвитку ПрАТ «Гiдросила Груп». Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на 
розкриття iнформацiї про паспортнi данi.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Попов Михайло Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища.Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. Київський iнститут 
iнвестицiйного менеджменту. 



6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник директора ТОВ «КУА»Партнер-Iнвест» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.04.2014 на 3 роки 

9) Опис 

Попов М.I. - член наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2015 рiк не 
одержував.Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi 
заступника директора ТОВ «КУА «Партнер-Iнвест» та працює на посадi директора ТОВ «КУА 
«Партнер-Iнвест». Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про 
паспортнi данi. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

посада член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Стонога Валентин Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  

фiнансовий директор АТЗТ "Гiдрокомплект" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.04.2014 на 3 роки 

9) Опис 

Стонога В.М. - член наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2015 рiк не 
одержував.Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Загальний стаж роботи 41рiк . Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi директора 
фiнансового управлiння ПрАТ «Гiдросила Груп». Товариство не отримало згоди вiд посадової 
особи на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi Груп " 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

35720494  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.04.2014 на 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 
наглядову раду". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Пiрамiс" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

35189545  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.04.2014 на 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 
наглядову раду". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕВ 100108 19.07.2007 Ленiнський ВМ Кiровоградського МВ УМВС в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник головного бухгалтера ЗАТ "Вториннi ресурси" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.04.2011 01.04.16 

9) Опис 

Злотнiкова В.I. - голова ревiзiйної комiсiї .Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 
ревiзiйну комiсiю". Загальний стаж роботи 31рiк . Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi 
начальника контрольно-ревiзiйної групи ПрАТ "Гiдросила Груп". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська Промислова Компанiя" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 



30514088  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.04.2011 01.04.16 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 
ревiзiйну комiсiю". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "Червона зiрка" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

32833005  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.04.2011 01.04.16 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 
ревiзiйну комiсiю".  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

головний бухгалтер ПАТ "Червона зiрка" 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Андрєєва Наталiя Валерiївна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 393606 21.01.1998 Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник головного бухгалтера ВАТ "Червона зiрка" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.08.2006 на невизначений термiн 

9) Опис 

Основнi функцiї головного бухгалтера:  
1. Органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариствi.  
2. Забезпечення дотримання в Товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського 
облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi.  
3. Керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського 
облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i 
реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань.  
4. Забезпечення суворого дотримання, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, 
дебiторської заборгованостi та iнших витрат.  
5. Забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного 
бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, вiдрахування коштiв до фондiв i резервiв.  
6. Органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, 
розрахункiв i платiжних зобов'язань.  
7. Контроль правильностi облiку заробiтної плати. 
8. Контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської 
заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни.  
9. Пiдпис i вiзування документiв в межах своєї компетенцiї.  
10. Внесення пропозицiй про заохочення або залучення до матерiальної та (або) дисциплiнарної 
вiдповiдальностi працiвникiв Товариства.  
11. Контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. 
Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до Колективного договору, штатного розпису. 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї щодо розмiру оплати 
працi. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Стаж роботи згiдно трудової книжки 26 рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв працює на 
посадi головного бухгалтера ПАТ "Червона зiрка". 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правлiння 
- генеральний 

директор  

Калапа Сергiй 
Георгiйович 

ЕВ 313229 21.06.2012 
Ленiнський ВМ 

Кiровоградського МВ УМВС 
України в Кiровоградськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Директор з 
економiки та 

фiнансiв, член 
правлiння 

Дiденко Людмила 
Станiславiвна 

ЕА 391943 09.01.1998 
Кiровський РВ УМВС України 

в Кiровоградськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Директор 
продуктової 

команди, член 
правлiння  

Голофаєв Iгор Вадимович 

ЕВ 152169 08.02.2007 
Кiровський ВМ 

Кiровоградського МВ УМВС 
України в Кiровоградськiй 

областi 

14204 0.0075 14204 0 0 0 

Директор з 
персоналу, член 

правлiння 

Медведчук Галина 
Борисiвна  

ЕА 409267 13.02.1998 
Ленiнський РВ УМВС України 

в Кiровоградськiй областi 
315 0.0002 315 0 0 0 

Директор 
продуктової 

команди, член 
правлiння 

Мульчинський Олег 
Iванович  

ЕА 753450 09.09.2000 
Ленiнський РВ УМВС України 

в Кiровоградськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Директор 
продуктової 

команди, член 
правлiння 

Шамшур Сергiй Iванович 
ЕА 191536 09.09.2000 

Кiровський РВ УМВС України 
в Кiровоградськiй обл.  

105 0.0001 105 0 0 0 

Директор 
торгового дому, 
член правлiння 

Кiверник Вячеслав 
Анатолiйович 

ЕА 286534 11.06.1997 
Знам'янський МРВ УМВС 
України в Кiровоградськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 



Генеральний 
конструктор, 

член правлiння  
Кваша Юрiй Леонiдович  

ЕА 393749 22.01.1998 
Ленiнський РВ УМВС України 

в Кiровоградськiй областi 
2700 0.0014 2700 0 0 0 

Головний 
бухгалтер, член 

правлiння 

Андрєєва Наталiя 
Валерiївна  

ЕА 393606 21.01.1998 
Кiровський РВ УМВС України 

в Кiровоградськiй обл. 
6300 0.0033 6300 0 0 0 

Голова 
наглядової ради 
ПАТ "Червона 

зiрка" 

Штутман Павло 
Леонiдович  1826759 0.9615 1826759 0 0 0 

Член наглядової 
ради ПАТ 

"Червона зiрка" 
Попов Михайло Iванович  982454 0.5171 982454 0 0 0 

Член наглядової 
ради ПАТ 

"Червона зiрка" 

Стонога Валентин 
Михайлович  0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради ПАТ 

"Червона зiрка" 

Приватне акцiонерне 
товариство "Ельвортi 

Груп " 
35720494  160869873 84.6684 160869873 0 0 0 

Член наглядової 
ради ПАТ 

"Червона зiрка" 

Приватне акцiонерне 
товариство "Пiрамiс" 35189545  46200 0.0243 46200 0 0 0 

Голова ревiзiйної 
комiсiї  

Злотнiкова Вiкторiя 
Iгорiвна 

ЕВ 100108 19.07.2005 
Ленiнський ВМ 

Кiровоградського МВ УМВС в 
Кiровоградськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Приватне акцiонерне 
товариство 

"Кiровоградська 
Промислова Компанiя" 

30514088  48449 0.0255 48449 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Приватне акцiонерне 
товариство "Торговий дiм 

"Червона зiрка" 
32833005  52000 0.0274 52000 0 0 0 

Усього 163849359 86.2367 163849359 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної особи Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Приватне акцiонерне товариство 
"Ельвортi Груп"  35720494 

25002 Україна 
Кіровоградська 

Кiровоградський мiсто 
Кiровоград Орджонiкiдзе,7 

оф.106 

160869873 84.6684 160869873 0 0 0 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Партнер-
Iнвест" Закритий пайовий 

недиверсифiкований венчурний 
iнвестицiйний фонд "Партнер-Фонд" 

36200098 

25002 Україна 
Кіровоградська 

Кiровоградський 
м.Кiровоград вул. 

Орджонiкiдзе, 7, оф.416 

19000000 10.0000 19000000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Усього 179869873 94.6684 179869873 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 16.04.2015 

Кворум 
зборів** 98.90 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.  
2. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 
3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради.  
4. Звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
затвердження висновку ревiзiйної комiсiї.  
5. Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття 
збитку) за 2014 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк. 
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного 
року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження 
щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення 
(погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено 
обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв.  
Всi питання порядку денного були розглянутi, по всiх питаннях порядку денного було прийнято 
рiшення. Голосування з усiх питань порядку денного - бюлетенями.  
За результатами розгляду питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв були прийнятi такi 
рiшення:  
по першому питанню обрали робочi органи зборiв та затвердили запропонований порядок проведення 
зборiв; 
друге, третє та четверте - затвердити;  
по п'ятому питанню - затвердили рiчний фiнансовий звiт товариства, баланс, порядок розподiлу 
прибутку за 2014 рiк, плановi показники прибутку на 2015 рiк. Було прийнято рiшення не розподiлену 
частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та придбання основних фондiв, 
дивiденди не нараховувати та не виплачувати;  
по шостому питанню схвалили та надали попередню згоду на вчинення Товариством значних 
правочинiв, якi можуть бути укладенi Товариством у ходi його звичайної поточної господарської 
дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих загальних Зборiв, за умови обовязкового 
погодження з наглядовою радою Товариства;  
Позачерговi збори не скликались.  

 



9. Інформація про дивіденди 

 
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну 
акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

    

Дата виплати дивідендів     

Опис Дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська Київський м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Правила № 2092 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 482-52-07, (044) 482-52-08 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiя цiнних паперiв 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо 
обслуговування випуску (iв) цiнних паперiв емiтента. Надання послуг 
здiйснюється на пiдставi договору № ОВ-5509 вiд 17.09.2014р. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий 
депозитарний центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35477315 

Місцезнаходження 61145 Україна Харкiвський м.Харкiв вул. Космiчна, 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №286587  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (057) 714-01-90 

Факс (057) 714-01-90 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис ТОВ "Мiжгалузевий депозитарний центр" - надає послуги з вiдкриття 
та ведення рахункiв у цiнних паперах та зберiгання цiнних паперiв 
згiдно договору № 85-ЕМ-599/340 вiд 29.04.2011р. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Аудиторська фiрма "ДУНКАН-АУДИТ" Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23235237 

Місцезнаходження 25006 Україна Кіровоградська Ленiнський мiсто Кiровоград 
вул.Орджонiкiдзе, будинок19/26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2191 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 

Міжміський код та телефон (0522)35-20-40 

Факс (0522)35-20-40 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту; консультування 
з питань оподаткування 

Опис Аудиторська фiрма "ДУНКАН-АУДИТ" Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю згiдно договору та керуючись Законом України "Про 
аудиторську дiяльнiсть" та iншими законодавчими i нормативними 
документами провело перевiрку документiв ПАТ "Червона зiрка" за 
2015 рiк, що пiдтверджують достовiрнiсть фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 
компанiя" Кiровоградська фiлiя 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24153375 

Місцезнаходження 25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський мiсто Кiровоград вул. 
Арсенiя Тарковського, 68 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ469632 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2009 

Міжміський код та телефон (0522) 32-16-53 

Факс (0522) 32-16-30 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Кiровоградська фiлiя ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" 
здiйснює обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої та 
мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин 
(команд) ПАТ "Червона зiрка". 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Фiлiя приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 
"ПРОВIДНА" в м. Кiровоградi 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський мiсто Кiровоград 
вулиця Велика Перспективна, 35/54 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 594446 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2012 

Міжміський код та телефон (0522) 35-60-30 

Факс (0522) 35-60-30 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Фiлiя приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 
"ПРОВIДНА" в м. Кiровоградi для ПАТ "Червона зiрка" здiйснює 
обов'язкове страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi 



власникiв наземних транспортних засобiв. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.04.2011 12/11/1/11 

Кiровоградське 
територiальне 

управлiння 
Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000119440 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.05 190000000 9500000.00 100 

Опис 

Попереднє свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №6/11/1/07 вiд 29.05.2007р. зареєстроване Кiровоградським територiальним управлiнням 
ДКЦПФР на простi iменнi акцiї у кiлькостi 190000000 шт. по 0,05 грн. на суму 9500000,00 грн., втратило чиннiсть.  
Обiг акцiй здiйснюється на позабiржовому фондовому ринку. Цiннi папери лiстингу не проходили. Намiрiв щодо проходження лiстингу не 
було. Додаткову емiсiю протягом року товариство не проводило. 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата реєстрації випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
у випуску 

(штук) 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями 
(у відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплачених 
процентів за 

звітний 
період (грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.04.2015 31/2/2015 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

1000.00 30000 Бездокументарні 
іменні 30000000.00 25 31.12.15 4561643.84 30.06.2025 



Опис 

ПАТ "Червона зiрка" не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових 
бiржах протягом звiтного перiоду не було. Фiнансовi ресурси загальною сумою 30000000 (тридцять мiльйонiв) гривень, залученi вiд розмiщення 
iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї "А", будуть 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-ПАТ "Червона зiрка" (за власною iнiцiативою) облiгацiй серiї "А" 
не передбачено умовами приватного розмiщення. Товариство може прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй серiї "А" у разi 
викупу товариством всього випуску облiгацiй до дати початку погашення облiгацiй серiї "А". Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй 
серiї "А" приймається Наглядовою радою ПАТ "Червона зiрка" в порядку, що встановлено чинним законодавством України. Дострокове 
погашення облiгацiй серiї "А" за вимогою їх власникiв не передбачено умовами приватного розмiщення.  

  



XI. Опис бізнесу 

На протязi 2015 року товариство не здiйснювало злиття, подiлу, приєднання, перетворення, 
видiлу. 

  

До складу ПАТ "Червона зiрка" входять: ДП ТПФ "Зiрка" що є самостiйною особою, самостiйно 
сплачує податки та забезпечує соцiальну дiяльнiсть на пiдприємствi. Адреса: 25006, м.Кiровоград, 
вул. Медведєва,1, кiмн.413. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним 
перiодом не було. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1030 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 
внутрiшнiх сумiсникiв-1, зовнiшнiх сумiсникiв-4 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за договорами цивiльно-правового 
характеру-16 осiб. 
Чисельнiсть штатних працiвникiв на кiнець перiоду (осiб): 1041. Працiвникiв, якi працюють на 
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. 
Фонд оплати працi за 2015 рiк становить 51626,7 тис.грн. Фонд оплати працi в 2015роцi (51626,7 
тис.грн.) в порiвняннi з 2014р. (41562,1 тис.грн) збiльшився на 10064,6 тис.грн за рахунок: 
-збiльшення обсягу виробництва-4126,3 тис.грн.; 
-росту мiнiмальної заробiтної плати згiдно законодавства-1638,3 тис.грн.; 
-iндексацiї-1829,5 тис.грн.; 
-надбавок, доплат до тарифних ставок, посадових окладiв-1137,1 тис.грн.; 
-премiй та винагород-1333,4 тис.грн.; 
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента.  
Професiйне навчання робiтникiв по замовленим професiям здiйснюється безпосередньо на 
навчально-матерiальнiй базi ПАТ "Червона зiрка".  
Щорiчно розробляється i затверджується план професiйного навчання працiвникiв з урахуванням:  
- вимог Закону України "Про охорону працi";  
- виробництва нових видiв продукцiї;  
- запровадження нових технологiй i устаткування;  
- нових вимог до якостi продукцiї.  
За програмою пiдготовки кадрiв ПАТ "Червона зiрка" у 2015 роцi:  
- професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв - 965 чол.  
- пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та спецiалiстiв - 230 чол.  
Пiдприємство також надає можливiсть пройти виробниче навчання студентам вузiв та 
професiйних училищ м. Кiровограда (161 чол.). Для кадрового забезпечення всiх структур ПАТ 
"Червона зiрка" використовуються рiзнi форми роботи з кадрами. Це пiдбiр кадрiв в межах 
товариства, пiдбiр молодих спецiалiстiв на конкурентнiй основi на вакантнi посади та за рахунок 
мiсцевого центру зайнятостi.  

  

ПАТ "Червона зiрка" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

ПАТ "Червона зiрка" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та 
установами. 

  

Протягом 2015 року на адресу ПАТ "Червона зiрка" пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх 



осiб не поступало. 

  

Прийнята на пiдприємствi система бухгалтерського облiку, облiкова полiтика, методологiя i 
органiзацiя бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.99р. №996-XIV, зi змiнами та доповненнями, 
затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з 
питань органiзацiї бухгалтерського облiкудiючих в Українi та наказу про облiкову полiтику 
пiдприємства. З 2012 року складання фiнансової звiтностi проводиться з урахуванням 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Товариством розроблений внутрiшнiй нормативний документ пiд назвою Положення про облiкову 
полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ "по виробництву сiльськогосподарської 
технiки "Червона Зiрка", дiя якого обумовлює питання органiзацiї бухгалтерського облiку та 
облiкової полiтики товариства. 
Облiкова полiтика пiдприємства розроблена таким чином, щоб уся фiнансова звiтнiсть товариства 
вiдповiдала всiм вимогам кожного Мiжнародного Стандарту фiнансової звiтностi (МСФЗ) та 
кожного Мiжнародного Стандарту бухгалтерського облiку (МСБО), що застосовується. Вiдступ 
вiд вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рiдких випадках, коли це необхiдно, щоб 
забезпечити достовiрнiсть фiнансової звiтностi.  
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.  
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi здiйснювався у 
вiдповiдностi до вимог МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 38 «Нематерiальнi активи», МСБО 40 
«Iнвестицiйна нерухомiсть» та Податкового Кодексу України. Нарахування амортизацiї в 
бухгалтерському облiку здiйснювалося з використанням прямолiнiйного методу. 
Облiк запасiв здiйснювався у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 «Запаси». Згiдно облiкової полiтики 
при вiдпуску запасiв у виробництво, реалiзацiю та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за 
середньозваженою собiвартiстю по кожнiй одиницi запасiв. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi. 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв пiдприємства грошовi кошти та їх еквiваленти 
складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової звiтностi. 
До складу власного капiталу пiдприємства включено статутний (акцiонерний) капiтал, iнший 
додатковий капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений прибуток.  
Пiдприємством проведена рiчна iнвентаризацiя майна та зобов'язань, її результати вiдображено в 
бухгалтерському облiку згiдно дiючого законодавству України. 
Пiдприємство застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної 
та iншої дiяльностi. 
В податковому облiку пiдприємство вiдображає доходи i витрати у вiдповiдностi з вимогами 
роздiлу III Податкового кодексу України. 
Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає: 
- Звiт про фiнансовий стан на кiнець року. 
- Звiт про сукупнi доходи за перiод. 
- Звiт про змiни у власному капiталi за перiод. 
- Звiт про рух грошових коштiв за перiод. 
- Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 
- Звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш давнього порiвняльного перiоду, коли Компанiя 
застосовує облiкову полiтику ретроспективно або здiйснює ретроспективний перерахунок статей 
своєї фiнансової звiтностi, або коли вона пере класифiкує статтi своєї фiнансової звiтностi. 
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. 



Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi. 

  

ПАТ "Червона зiрка" є провiдним пiдприємством України у галузi сiльськогосподарського 
машинобудування, яке виробляє сiвалки зерновi та просапнi, культиватори, борони, посiвнi 
комплекси, запаснi частини для сiльськогосподарської технiки. Вся технiка, що виробяє 
товариство вiдповiдає сучасним агротехнологiчним технологiям. Товариство також здiйснює i 
iншi види дiяльностi: науково - технiчнi i конструкторськi розробки, виготовлення 
експериментальних зразкiв i замовлень, виконання робiт промислового i непромислового 
характеру для стороннiх потреб та пiдвищення квалiфiкацiї (для власних потреб). 
Модельний ряд технiки ПАТ "Червона зiрка" лише в деякiй мiрi має сезонний попит, зокрема-
сiвалки пропашнi та обприскувачi.  
Продукцiя пiдприємства широко вiдома у багатьох країнах. Основними ринками для реалiзацiї 
сiльськогосподарської технiки є Україна, Росiя, Бiлорусь, Болгарiя, Казахстан, Молдова, Литва, 
Угорщина, Прибалтика, Чехiя, Румунiя, Польща.Нинi основним ринком збуту є Україна, Росiя. 
Компанiя має свої представництва в Росiї, Бiлорусi, Казахстанi, у всiх країнах зарубiжжя, куди 
регулярно постачається технiка, дiють дилерськi центри.  
Головними ризиками в дiяльностi товариства є :стрiмкi коливання валютного курсу на закордоннi 
комплектуючi, несвоєчасне повернення ПДВ, необхiднiсть сплати ввiзного мита та ПДВ на 
iмпортоване обладнання, яке використовується для виробництва та в даний час на Українi не 
виробляється, високi ставки банкiвського кредитування пiдприємства. 
Заходами щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення ринкiв збуту є: 
диверсифiкацiя ринкiв збуту, поодальше розширення дилерської мережi, насамперед в країнах 
Європейського Союзу, вивiд на ринок спецiально адаптованих машин для Європейського Союзу, 
розробка та виробництво машиндля новiтнiх агротехнологiй: стрiп-тiл та ноу-тiл. Також для 
зменшення ризикiв вiддiл закупiвель ПАТ "Червона зiрка"постiйно веде пошук постачальникiв 
сировини, металу, комплектуючих для забезпечення оптимального балансу мiж цiнами та якiстю 
поставленого товару (робiт, послуг). 
ПАТ "Червона зiрка" має власну дилерську мережу на всiх ринках для забезпечення продажiв та 
належної гарантiйно-сервiсної пiдтримки всiєї продукцiї, що виробляється. 
Головною технологiчною сировиною для товариства є продукцiя чорної металургiї, фасонний 
прокат, фарбувальнi матерiали та комплектуючi вироби.  
Динамiка росту цiн на матерiали, сировину та комплектуючi вироби у 2015 роцi в порiвняннi з 
2014 роком наступна: 
Рiст цiн: 
- лакофарбовi матерiали - 46,4%, 
- литво - 25%, 
- листовий прокат на 21,4%, 
- сортовий прокат (круг, квадрат, полоса, шестигранник ) - 39,6%, 
- труби - 34,2%, 
- метизи - 42,2%, 
- шини для сiвалок та культиваторiв - 38,8%, 
- полiмернi матерiали - 44,6%, 
- пружини - 59,7%,  
- газ на 14,1%.  
- електроенергiя - 10,7%. 
За 2015 рiк на пiдприємствi було запущено в виробництво: 
-новi пропашнi сiвалки VESTA PROFI, обприскучi TETIS 24, навантажувачi FORTIS 1600; 
-було проведено модернiзацiю посiвних комплексiв ALCOR 7,5, зернових сiвалок ASTRA; 
-екскаватор-навантажувач ELEX. 
Основними конкурентами ПАТ "Червона зiрка" по виробництву сiльгосптехнiки є:  
1) ПП ВКФ "Велес-Агро" (Україна), 



2) ТОВ НВП "Бiлоцерковмаз" (Україна), 
3) ВАТ "Бєлагромаш-Сервiс" (Росiя),  
4) ТОВ "БДМ-Агро"(Росiя),  
5) ЗАТ "Технiка-Сервiс" (Росiя),  
6) ВАТ "Мiллеровосельмаш" (Росiя),  
7) ВАТ "Грязинський культиваторний завод" (Росiя),  
8) ВАТ "Сiбелектротерм" (Росiя),  
9) Gaspardo (Iталiя), 
10) Unia (Польща), 
11) AMAZONE (Нiмеччина), 
12) KUHN (Францiя), 
13) Lemken (Нiмеччина), 
14) HORSCH (Нiмеччина), 
15) John Deer (США).  
Плани розвитку ПАТ "Червона зiрка"передбачають: 
-подальше продовження технiчного переоснащення-придбання нових обробних центрiв, сучасного 
зварювального обладнання, установок лазерного розкрою металу; 
-початок виробництва адаптованих для європейського ринку моделей машин; 
-подальше розширення дилерської мережi, зокрема в країнах Європейського Союзу та Схiдної 
Європи; 
-розробку та виробництво машин для новiтнiх агротехнологiй: стрiп-тiл та ноу-тiл. 
Постачальники матерiалiв та комплектуючих, якi займають 10 та бiльше % в загальному об‘ємi 
постачання вiдсутнi. 
Країною, у якiй товариством отримано бiльше 10% вiд загальної суми доходiв за 2015 рiк є Росiя. 

  

Придбання основних засобiв: 2011р., 2012р., 2013р., 2014р., 2015р. (тис. грн.): 
Усього по рокам: 31602; 38658, 77902; 122996, 56032 в тому числi: 
- земельна дiлянка - 7; 0; 26; 8; 0 
- будинки, споруди та переданi пристрої - 13090; 14417; 17547; 19754;15860 
- машини та обладнання - 8868; 17983; 51170; 95888; 31992 
- транспортнi засоби - 662; 20; 163; 490; 1507 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 8975; 6238; 8426; 6744; 6489 
- iншi - 0; 0; 570; 112; 184 
Вiдчуження основних засобiв: 2011р.; 2012р.;2013р.; 2014р.; 2015р. (тис. грн.): 
Усього по рокам: 6755; 3183; 3672; 37459; 12304 в тому числi: 
- земельна дiлянка - 0; 0; 137; 460; 7 
- будинки, споруди та переданi пристрої - 692; 679; 1348; 9064; 743 
- машини та обладнання - 5849; 2365; 1742; 26573; 8219  
- транспортнi засоби - 82; 0; 0; 341; 3 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 129; 139; 433; 983; 3066 
- iншi: 3; 0; 12; 38; 266 
Реалiзацiя виведених з виробництва основних фондiв обговорюється на правлiннi та 
затверджується наглядовою радою. 
Основне придбання активiв здiйснювалося на територiї України, Туреччини, Нiмеччини, Данiї. 
В 2016роцi планується придбання обладнання для обробки металу. 

  

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, 
афiлiйованими особами протягом 2015 року не було. 

  

У звiтному роцi з метою подальшого пiдвищення технiчного рiвня пiдприємства, якостi 



виробленої продукцiї, продуктивностi працi, зменшення витрат на пiдготовку виробництва нових 
сiльськогосподарських машин, з метою впровадження нових технологiй було придбано наступне: 
-комплекси плазмового розкрою NUKON NK-2060; 
-лотково-стрiчкова дробометна установка RMBC 2; 
-рольганова дробометна установка RRB 1175; 
-охолоджувач рiдини (чиллер) EBHV-110Y.1 Ангара (compessor Bister); 
-навантажувач дизельний DOOSAN D55C-5. 
Знос машин та обладнання становить-23,4%. Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Кiровоград, 
вул. Медведєва, 1. 
Виробничий потенцiал ПАТ "Червона зiрка" нараховує 1252 од. обладнання, з них : 
-Металорiжуче обладнання - 537 од; 
-ковальсько-пресове обладнання - 194 од.; 
-вантажопiдiймальне обладнання - 181 од; 
-ливарне обладнання - 101 од.; 
-зварювальне обладнання - 94 од; 
-iнше технологiчне обладнання - 145 од; 
Коефiцiєнт використання виробничих потужностей за 2015 рiк по: 
-сiвалкам - 42%; 
-культиваторам - 20%; 
-боронам - 23%; 
Рiвень використання виробничої потужностi пiдприємства за 2015 рiк складає 27%. 
Екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв пiдприємства – це 
забруднення навколишнього середовища, землi та пiдземних вод. В своїй дiяльностi з питань 
екологiї ПАТ «Червона зiрка» керується Законом України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про вiдходи», «Про охорону атмосферного повiтря», Земельним 
Кодексом України, Водним Кодексом України, а також постановами та iнструкцiями Мiнiстерства 
екологiї та природних ресурсiв України. 
Свою дiяльнiсть пiдприємство здiйснює з урахуванням забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища, санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення. 
В обов’язки пiдприємства входить проведення природоохоронних заходiв, що сприяють 
зменшенню викликаних виробничою дiяльнiстю негативних впливiв. 
Основнi керуючi документи в роботi пiдприємства: 
- лiмiти та дозвiл на розмiщення вiдходiв; 
- дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами; 
- дозвiл на спецiальне водокористування. 
Пiдприємство вiдповiдає за рацiональне використання всiх природних ресурсiв i вiдшкодовує 
витрати на їх вiдновлення i охорону. 
З цих виплат головними є : 
- плата за забруднення навколишнього природного середовища (12,05 тис. грн.); 
- плата за використання природних ресурсiв (45,9 тис. грн.); 
- поточне фiнансування природоохоронних заходiв (1 044,6 тис. грн.); 
- оплата послуг природоохоронного призначення (528,3 тис. грн.). 
Таким чином, всi норми та вимоги природоохоронного законодавства на ПАТ «Червона зiрка» 
дотримуються. Виходячи з цього, екологiчнi питання не впливають на використання активiв. 
У 2016роцi планується здiйснення виконання наступних заходiв: 
-реконструкцiя системи витяжної вентиляцiї на зварювальних постах Продуктової команди 
зернових машин; 
-проведення вимiрювань ефективностi роботи пилогазоочисного обладнання ПАТ "Червона зiрка". 
Вартiсть робiт-15,0 тис.грн.; 
-налагодження роботи газових пальникiв малярних комплексiв Продуктової команди просапних 
машин та Продуктової команди зернових машин з метою кращого згоряння палива; 
-впровадження системи роздiльного сортування вiдходiв, придбання контейнерiв євростандарту 
для реалiзацiї даного заходу на суму 80,0 тис. грн. 



  

На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Компанiї впливають ринковi коливання та 
зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела 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. Також проблемою, яка впливає на дiяльнiсть товариства є значний вiдсоток 
кредитування.  

  

У 2015 роцi було сплачено 40,2 тис.грн. штрафних санкцiй. 

  

В 2015 роцi пiдприємство фiнансувало свою дiяльнiсть за рахунок надходжень коштiв по 
укладеним договорам. За користування кредитними ресурсами було сплачено 36,2 млн.грн. 
Пiдприємство забезпечило розрахунки по заробiтнiй платi, сплатi податкiв у Держбюджет та iншi 
фонди, розрахунки за енергоресурси i т.д. 
Iнвестицiйнi програми ПАТ "Червона зiрка" фiнансувалась за рахунок власних коштiв та кредитiв 
банкiв.  
Для змiцнення фiнансової дисциплiни плануються заходи щодо посилення контролю по 
забезпеченню своєчасного надходження коштiв, дотриманню строкiв проведення платежiв 
постачальникам, у позабюджетнi фонди, заробiтної плати, а також здiйснення контролю за 
правильним оформленням фiнансових документiв.  
В заходах щодо керування лiквiднiстю та пiдтримки фiнансової стабiльностi пiдприємством 
передбачається: 
1.Укладення угод з постачальниками на умовах вiдстрочки оплати. 
2.Суворе дотримання й режим економiї статей бюджетiв, затверджених на планований мiсяць.  
3.Придбанння матерiалiв у межах потреби на виробничу програму та використання виробничих 
запасiв наявних на складах. 
4. Залучення кредитiв, по можливостi, з мiнiмальною процентною ставкою. 
Коефiцiєнти фiнансово-економiчної дiяльностi: 
найменування - 2013 рiк, 2014 рiк,2015 рiк 
1.Лiквiднiсть пiдприємства: 
- коефiцiєнт покриття - 2,068; 1,286; 2,528 
- коефiцiєнт швидкої лiквiдностi - 0,810; 0,482; 1,192 
- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - 0,006; 0,019; 0,184 
2. Платоспроможнiсть: 
- коефiцiєнт автономiї - 0,597; 0,624; 0,563 
- коефiцiєнт фiнансування - 0,674; 0,603; 0,776 
- коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами - 1,068; 0,286; 1,528 
- коефiцiєнт маневреностi власного капiталу - 0,371; 0,117; 0,441 
3. Рентабельнiсть пiдприємства: 
- коефiцiєнт оборотностi активiв - 0,778; 0,769; 1,091 
- коефiцiєнт рентабельностi активiв - 0,062; 0,072; 0,052 
- коефiцiєнт рентабельностi продукцiї - 0,123; 0,202; 0,182 
- коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - 0,079; 0,094; 0,048 

  

На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає. 

  

Стратегiя ї дiяльностi ПАТ "Червона зiрка" на 2016 рiк передбачає: 
1) область фiнансiв та економiки: 



-довести спiввiдношення «основнi робiтники / загальна чисельнiсть» 55/45%; 
-розробити стандарт по бюджетуванню. 
2) область збуту: 
- розробити модельнi ряди по зерновим, пропашним сiвалкам, дисковим боронам, культиваторам 
та iншої сiльськогосподарської технiки з врахуванням ринку Європейського Союзу. 
3) область продукту: 
- розробка, модернiзацiя та освоєння виробництва нової продукцiї. 
4) область технологiї: 
- впровадити технологiю централiзованого подання зварювальної сумiшi до напiвавтоматiв; 
- впровадити технологiю зварювання на швидкопереналагоджуваних пристосуваннях; 
- впровадити програму написання технологiй для зварювальних роботiв працiвниками 
пiдприємства. 
5) область виробництва: 
- досягти ритмiчностi виробництва на рiвнi 0,9. 
- за рахунок оргазацiї працi досягти збiльшення продуктивностi працi в спiвставлених цiнах на 
10%;  
-запровадити сертифiковану тару; 
-запровадити систему канбан для органiзацiї управлiння виробництвом на дiльницях збирання; 
- органiзувати роботу малих груп на дiльницях; 
- запровадити загальний догляд за обладнанням; 
- актуалiзацiя iнформацiї на iнформацiйних дошках; 
- розмiстити дошки з iнформацiєю про отриманi рекламацiї вiд споживачiв; 
6) область управлiння якiстю: 
-зменшити процент рекламацiй до 1%; 
-запровадити СТП "Статистичний контроль процесiв"; 
-запровадити СТП 012:2014 FMEA. 
7) область персоналу: 
- запровадити методику оцiнки базових i професiйних компетенцiй для iнженерно-технiчного 
персоналу; 
-провести оцiнку базової i професiйної компетенцiї майстрiв;  
-розробити квалiфiкованф вимоги iнженерно-технiчних робiтникiв по категорiям. 
8) область реструктуризацiї: 
- монтаж припливно-витяжної вентиляцiї для забезпечення санiтарних норм в корпусi 90 та 91; 
- перемiщення дiльницi пластмаси на 1 поверх; 
- утеплення стелi i стiн поперечного прольоту ПК ЗМ; 
- закiнчити виготовлення топ-пiдлоги в ПК ЗМ; 
-перенос ЦЗЛ в поперечний прольот; 
-скласти перелiк Бiзнес-процесiв. 

  

У звiтному перiодi витрати на дослiдження та розробки нових видiв сiльськогосподарської технiки 
склали близько 0,5% (3092,6 тис. грн.) вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї. 

  

Судових справ за якими розгядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 
активiв ПАТ «Червона зiрка» або дочiрнього пiдприємства за 2015 рiк не було. 

  

Чистий прибуток за 2013 р. - 24817 тис.грн. 
Чистий прибуток за 2014 р. - 36117 тис.грн. 
Чистий прибуток за 2015 р. - 31173 тис.грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 328834 360960 0 0 328834 360960 

будівлі та 
споруди 81748 97843 0 0 81748 97843 

машини та 
обладнання 210426 228615 0 0 210426 228615 

транспортні 
засоби 1089 2200 0 0 1089 2200 

земельні ділянки 13525 13518 0 0 13525 13518 

інші 22046 18784 0 0 22046 18784 

2. Невиробничого 
призначення: 1390 1296 0 0 1390 1296 

будівлі та 
споруди 1096 1032 0 0 1096 1032 

машини та 
обладнання 7 35 0 0 7 35 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 287 229 0 0 287 229 

Усього 330224 362256 0 0 330224 362256 

Опис Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Компанiя 
визнає основними засобами матерiальнi об‘єкти, що їх: 
-утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для 
надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; 
-використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року i грошовою вартiстю бiльше 
2500,00грн. протягом 9 мiсяцiв звiтного перiоду та 6000,00грн. з 01.09.2015року. Вартiсний 
критерiй змiнено та зафiксовано в облiковiй полiтицi пiдприємства наказом вiд 27.08.2015р. №162 
"про внесення змiн в наказi "Про облiкову полiтику ПАТ "Червона зiрка", на пiдставi змiн в 
Податковому кодексi України. 
Станом на 31.12.15року в фiнансовiй звiтностi товариства вiдображено основнi засоби 
собiвартiстю придбання 529157 тис.грн., сума зносу становить 166901 тис.грн. Ступiнь зносу 
основних засобiв станом на 31.12.2015року становить 31,54% вiд первiсної вартостi. 
Основнi засоби станом на 31.12.2015року подiлено на наступнi групи: 
Земельнi дiлянки - 13518 тис.грн. 
Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 163939 тис.грн. 
Машини i обладнання - 298432 тис. грн. 
Транспортнi засоби - 4288 тис. грн. 
Iнструменти, прилади, iнвентар - 48226 тис. грн. 
Iнвестицiйна нерухомiсть - 28003 тис.грн. 
Iншi основнi засоби - 754 тис.грн. 
Всього: 557160 тис.грн. 
На основнi засоби товариство нараховує амортизацiю, систематично розподiляючи суму активу, 



що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Товариство застосовує 
прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Знос розраховується як зменешення вартостi 
активiв до їх залишкової вартостi протягом усього очiкуваного строку корисного використання. 
Протягом 2015року методи нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку залишалися 
незмiнними.  
сума нарахованого зносу: 
Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 65064 тис.грн. 
Машини i обладнання - 69782 тис.грн. 
Транспортнi засоби - 2088 тис.грн. 
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 29911 тис.грн. 
Iншi основнi засоби - 56 тис.грн. 
Всього: 166901 тис.грн. 
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї 
не пiдлягає. 
За 2015рiк Компанiя визнала основнi засоби як активи утримуванi для продажу: 
-Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - не продавались; 
-Машини та обладнання - 177 тис.грн.; 
-Iнструменти, прилади, iнвентар-395 тис.грн.; 
-Транспортнi засоби - не продавались; 
-Земельнi дiлянки - не продавались; 
-Iншi основнi засоби - 5 тис.грн. 
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби та нематерiальнi активи. 
При нарахуваннi зносу на нематерiальнi активи застосовується прямолiнiйний метод. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

370521 338661 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  9500 9500 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

9500 9500 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення 
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 
17.11.2004 року за № 485. Вартiсть активiв, згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 
року, складає 657926 тисяч гривень. Вартiсть зобов’язань, згiдно фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015 року, складає 287405 тисяч гривень. Розрахункова вартiсть чистих активiв 
товариства станом на 31.12.15 року становить 370521 тис.грн., статутний капiтал складає 9500 
тис.грн. Скоригований статутний капiтал 9500 тис.грн. (неоплачений капiтал та вилучений 
капiтал на кiнець звiтного року вiдсутнi). 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 370521тисяч гривень. Iснуючий статутний 
капiтал в сумi 9500 тисяч гривень менше нiж вартiсть чистих активiв та не пiдлягає 
коригуванню згiдно частини 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 70647 X X 

у тому числі:   

короткостроковий кредит 
банку 

16.07.2015 70647 23 15.07.2016 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 



у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1466 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 34785 X X 

Усього зобов'язань X 106898 X X 

Опис: Короткостроковий кредит банку станом на 31.12.2015р. складає 70647 тис.грн. з термiном 
погашення протягом 2016 року. Податковi зобов'язання на звiтну дату складають 1466 
тис.грн., строк погашення яких не настав. Iншi зобов'язання в сумi 34785 тис.грн. 
складають: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 21985 тис.грн. - 
поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 5261 тис.грн. -зi страхування, строк яких не 
настав - 755 тис.грн. -з оплати працi (строк видачi не настав) - 2445 тис.грн. - Поточнi 
забезпечення - 888 тис.грн., - Iншi поточнi зобов'язання - 3451 тис.грн. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 
натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим.) 

у 
грошовій 

формі 
(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у 
натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим.) 

у 
грошовій 

формі 
(тіс. грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сiвалки 2 967 413436 68.3 3 033 450921 68.9 

2. Культиватори 981 41080 6.8 1092 51758 7.9 

3. Борони 563 44807 7.4 515 42582 6.5 

4. Посiвнi комплекси 48 28139 4.7 29 18924 2.9 

5. 
Запаснi частини до 

сiльськогосподарської 
технiки 

- 59202 9.8 - 72887 11.1 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 
відсотках) 



1 2 3 

1. Матерiальнi витрати 79.7 

2. Витрати на оплату працi 7.3 

3. Вiдрахування на соцiальнi 
заходи 2.5 

4. Амортизацiя 4.6 

5. Iншi операцiйнi витрати 5.8 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 
про інформацію) у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

24.02.2015 25.02.2015 
Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

15.04.2015 16.04.2015 
Інформація про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Аудиторська фiрма "ДУНКАН-
АУДИТ" Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 23235237 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м.Кiровоград, вул 
Орджонiкiдзе, будинок 19/26 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2191 30.03.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Аудиторська фiрма "ДУНКАН-
АУДИТ" Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 
- фізичної особи) 23235237 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м.Кiровоград, вул Орджонiкiдзе, 
будинок 19/26 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2191 30.03.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звiт незалежного аудитора)  
щодо фiнансової звiтностi  
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПО ВИРОБНИЦТВУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» 
станом на 31 грудня 2015 р.  
Акцiонерам, 



Головi Правлiння – генеральному директору 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПО ВИРОБНИЦТВУ  
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ 
«ЧЕРВОНА ЗIРКА» 
Пану С.Г. Калапi 
 
м. Кiровоград «15» квiтня 2016 р. 
 
Вступний параграф 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ПО ВИРОБНИЦТВУ 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА», що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий 
стан) станом на 31 грудня 2015 р., звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, звiт про рух 
грошових коштiв за 2015 рiк, звiт про власний капiтал за 2015 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 
Основнi вiдомостi про емiтента. 

1 Повне найменування  
 
Скорочене 
найменування 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА» 
ПАТ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 

2 Код за ЄДРПОУ 05784437 

3 Місцезнаходження 25006, Кіровоградська обл.., м. Кіровоград, вул. Медведєва, буд. 1 

4 Номер запису в Єдиному 
державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, дата 
державної реєстрації 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та 
фізичних осіб-підприємців: 14 січня 1994 р. № 14441200000001179 

5 Основні види діяльності 
28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового 
господарства  
 

 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає достовiрну та справедливу 
iнформацiю вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
Вiдповiдальнiсть аудитора  
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного 
аудиту. Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi 
Нацiональних, Кодексу етики Професiйних бухгалтерiв Мiжнародної Федерацiї Бухгалтерiв. Цi стандарти вимагають 
вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та iнформацiї, 
розкритих у Балансi (звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р., Звiтi про фiнансовi результати (звiтi про 
сукупний дохiд), Звiтi про рух грошових коштiв, Звiтi про власний капiтал та примiтках до рiчної фiнансової звiтностi 
за 2015 р.  
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з 
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективного внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 
використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 
загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ПО 
ВИРОБНИЦТВУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА». 
Пiдстава для видачi модифiкованого аудиторського висновку, який мiстить умовно-позитивну думку. 
В результатi виконання аудиторських процедур в процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi Публiчного 
акцiонерного товариства «ПО ВИРОБНИЦТВУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» нами 



не було виявлено: 
невiдповiдностi Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi розкриття iнформацiї; 
невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних 
паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть»; 
невiдповiдностi iнших фактiв та обставин, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi в цiлому.  
При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ПО ВИРОБНИЦТВУ 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» були iдентифiкованi обставини, якi спричинюють 
обмеження обсягу аудитора. На Публiчному акцiонерному товариствi «ПО ВИРОБНИЦТВУ 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» станом на 31 грудня 2015 р. рахуються необоротнi 
активи у розмiрi 387733 тис. грн., запаси у розмiрi 142819 тис. грн., дебiторська заборгованiсть у розмiрi 107669 тис. 
грн., довгостроковi зобов’язання у розмiрi 180507 тис. грн., поточнi зобов’язання у розмiрi 106898 тис. грн. Ми 
безпосередньо не приймали участi у проведеннi iнвентаризацiї матерiальних необоротних активiв, запасiв та не 
отримали документального пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї дебiторської та кредиторської заборгованостi 
Публiчного акцiонерного товариства «ПО ВИРОБНИЦТВУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА 
ЗIРКА» за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Проте, ми вважаємо, що цi обставини, враховуючи належний рiвень 
внутрiшнього контролю на пiдприємствi, не повиннi розглядатися як такi, що можуть спричинити суттєвi та 
всеохоплюючi викривлення.  
При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ПО ВИРОБНИЦТВУ 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» нами не було iдентифiковано незгоду з управлiнським 
персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики, методу її застосування або адекватностi та достатностi 
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. При арифметичному пiдрахунку сум за окремими статтями звiтностi 
виявлялись розбiжностi (через алгебраїчнi округлення), але оскiльки вони не перевищували встановленої межi 
суттєвостi, то й не iдентифiкувались нами, як суттєвi та всеохоплюючi викривлення. 
Умовно-позитивна думка. 
На нашу думку за винятком можливого впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi зазначенi вище, фiнансова звiтнiсть 
справедливо й достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства 
«ПО ВИРОБНИЦТВУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» станом на 31 грудня 2015 р., а 
також результати його фiнансової дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Пояснювальний параграф 
1. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Станом на 31 грудня 2015 р. на ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» рахуються основнi засоби, первiсна вартiсть яких 529157 
тис. грн. Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2015 р. становить 166901 тис. грн. i, вiдповiдно, 
залишкова вартiсть основних засобiв дорiвнює 362256 тис. грн. Аудиторською перевiркою встановлено достовiрнiсть 
первiсної та залишкової вартостi й визначено, що нарахування i облiк зносу основних засобiв здiйснюється вiдповiдно 
до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби» за прямолiнiйним методом. Облiковою 
одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв вважається об’єкт основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть 
об’єктiв основних засобiв не розраховується та з метою розрахунку амортизацiї прийнята на рiвнi 1 % первiсної 
вартостi. 
Станом на 31 грудня 2015 р. на ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» рахується iнвестицiйна нерухомiсть, первiсна вартiсть якої 
28003 тис. грн., загальна сума накопиченого зносу – 10187 тис. грн. i, вiдповiдно, залишкова вартiсть iнвестицiйної 
нерухомостi дорiвнює 17816 тис. грн. Аудиторською перевiркою встановлено, що первiсна та залишкова вартiсть 
визначена вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». 
Станом на 31 грудня 2015 р. на балансi ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» рахуються нематерiальнi активи, первiсна вартiсть 
яких становить 3385 тис. грн., накопичена амортизацiя 2087 тис. грн., тому їх залишкова вартiсть дорiвнює 1298. 
Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 38 
«Нематерiальнi активи».  
Станом на 31 грудня 2015 р. рахуються на балансi незавершенi капiтальнi iнвестицiї у розмiрi 2099 тис. грн. 
На балансi ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» станом на 31 грудня 2015 р. рахуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi 
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств у розмiрi 800 тис. грн. та iншi фiнансовi iнвестицiї у 
розмiрi 2775 тис. грн. На товариствi облiк фiнансових iнвестицiй ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту 
бухгалтерського облiку 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства ».  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 р. на ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» дорiвнюють 689 
тис. грн. 
Облiк матерiальних цiнностей ведеться згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 2 «Запаси». 
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв. Собiвартiсть запасiв включає 
всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього 
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в 
бухгалтерському облiку та Балансi за собiвартiстю, яка включає витрати на переробку. 
Виробничi запаси рахуються на балансi на суму 142819 тис грн. за первiсною вартiстю, а саме: 
виробничi запаси – 34462 тис. грн.; 
незавершене виробництво – 31711 тис. грн.; 
готова продукцiя – 73557 тис. грн.; 



товари – 3089 тис. грн. 
Вiдповiдно Наказу про облiкову полiтику для оцiнки вибуття запасiв використовується метод середньозваженої 
собiвартостi. 
Облiк касових операцiй, операцiй на рахунках банку, розрахункiв iз заробiтної плати, з бюджетом i соцiальному 
страхуванню та iнших розрахункiв у цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства. При цьому, станом на 31 
грудня 2015 р. залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi становить 19705 тис. грн.  
2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Станом на 31 грудня 2015 р. на ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» рахується дебiторська заборгованiсть – 107669 тис. грн., у 
тому числi за товари, роботи, послуги – 78121 тис. грн., за виданими авансами – 16349 тис. грн., за розрахунками з 
бюджетом – 12997 тис грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 202 тис. грн.  
Вiдображення дебiторської та кредиторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» повнiстю 
вiдповiдає даним облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку i справедливо й достовiрно вiдображає стан 
заборгованостi товариства станом на 31 грудня 2015 р. вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 
39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 32 «Фiнансовi 
iнструменти: подання», Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та 
умовнi активи» i Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 19 «Виплати працiвникам». 
Станом на 31 грудня 2015 р. обсяг поточних зобов’язань становить 106898 тис. грн., у тому числi: 
короткостроковi кредити банкiв – 70647 тис. грн.; 
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 21895 тис. грн.; 
заборгованiсть з бюджетом – 1466 тис. грн.; 
заборгованiсть зi страхування – 755 тис. грн.; 
заборгованiсть з оплати працi – 2445 тис. грн.; 
за одержаними авансами – 5261 тис. грн..; 
поточнi зобов’язання – 888 тис. грн..; 
iншi поточнi зобов’язання – 3451 тис. грн.  
Аудитор не брав участi в iнвентаризацiї зобов’язань, але у ходi перевiрки результатiв проведеної iнвентаризацiї, 
дiйшли висновку, що данi фiнансової звiтностi достовiрно та справедливо вiдображають стан облiку зобов’язань 
пiдприємства станом на 31 грудня 2015 р.  
У порiвняннi з даними на початок звiтного року дебiторська заборгованiсть збiльшилась на 43404 тис. грн. (107669 
тис. грн. – 64265 тис. грн. = 43404 тис. грн.) Поточнi зобов’язання i забезпечення зменшились на 32090 тис. грн. 
(106898 тис. грн. – 138988 тис. грн. = - 32090 тис. грн.). 
Станом на 31 грудня 2015 р. на ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» рахуються довгостроковi зобов’язання i забезпечення у 
розмiрi 180507 тис. грн., де у тому числi довгостроковi кредити банкiв у розмiрi 85000 тис. грн. та iншi довгостроковi 
зобов’язання – 95507 тис. грн., якi у порiвняннi з початком року збiльшились на 31942 тис. грн. Збiльшення 
довгострокових зобов’язань вiдбулося за рахунок випуску облiгацiй серiї А у кiлькостi 30000 штук номiнальною 
вартiстю 1000,00 грн. (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємства № 31/2/2015 вiд 10 квiтня 2015 р., 
видане Нацiональною комiсiєю з цiнних папа репiв та фондового ринку). 
3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi.  
Власний капiтал ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» станом на 31 грудня 2015 р. становить 370521 тис. грн. та складається iз: 
статутного капiталу – 9500 тис. грн. Розмiр статутного капiталу протягом перiоду, який пiдлягав перевiрцi, залишався 
незмiнним. Величина статутного капiталу, що вiдображена у бухгалтерському облiку на рахунку 40 «Статутний 
капiтал», вiдповiдає законодавчо закрiпленiй методологiї облiку; 
резервний капiтал – 12634 тис. грн.; 
нерозподiлений прибуток – 348387 тис. грн., сформований за рахунок нерозподiленого прибутку минулого року на 
суму 316527 тис. грн., нерозподiленого прибутку звiтного року – 31173 тис. грн., виправлення помилок – 110 тис. грн.. 
та iнших змiн – 577 тис. грн. 
Заборгованiсть засновникiв (акцiонерiв) перед ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» станом на 01 сiчня 2015 р. та станом на 31 
грудня 2015 р. не рахується. Розмiр статутного капiталу станом на 01 сiчня 2015 р. та станом на 31 грудня 2015 р., 
зафiксований у статутi Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зазначеному у фiнансовiй звiтностi 
Товариства. 
Статутний капiтал ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» подiлено на простi iменi акцiї у кiлькостi 190000000 шт. номiнальною 
вартiстю 0,05 гривень кожна, загальна номiнальна вартiсть яких складає 9500000,00 грн. (дев’ять мiльйонiв п’ятсот 
тисяч) гривень.  
Iнформацiя про зв’язаних осiб вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 «Розкриття 
iнформацiї про зв’язанi особи», що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» станом на 31 
грудня 2015 р.: 
 

Найменування 
акціонерів 

Юридична адреса, дата 
реєстрації, код 

ЄДРПОУ 

Частка 
статутного 

капіталу, грн. 

Кількість 
акцій, шт. 

Частка у розмірі 
статутного 
капіталу, % 

Приватне акціонерне 
товариство «Ельворті Груп» 

25002, Кіровоградська 8043493,65 160869873 84,6684 



код ЄДРПОУ 35720494 обл., м. Кіровоград, вул. 
Орджонікідзе, буд. 7, 
офіс 401  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія 
з управління активами 
«Партнер-Інвест» ЗПНВІФ 
«Партнер-Фонд», ТОВ 
«КУА «Партнер-Інвест» 
код ЄДРПОУ 36200098-
2331426 

25002, Кіровоградська 
обл., м. Кіровоград, вул. 
Орджонікідзе, буд. 7, 
офіс 416 

950000,00 19000000 10,0000 

 
Розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi повно та достовiрно, вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
4. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.  
Визначення фiнансових результатiв у бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно дiючих норм законодавства з 
урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2015 р. склав 654809 тис. грн., що на 271921 тис. грн. 
бiльше проти минулого року. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) дорiвнює 508900 тис. грн. Це, в свою 
чергу, сформувало валовий прибуток у розмiрi 145909 тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи склали 40109 тис. грн., iншi фiнансовi доходи – 242 тис. грн., iншi доходи – 2435 тис. грн.. 
адмiнiстративнi витрати – 19007 тис. грн., витрати на збут – 25875 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – 62340 тис. грн., 
фiнансовi витрати – 36188 тис. грн., витрати вiд участi в капiталi – 9 тис. грн., iншi витрати – 6893 тис. грн., витрати з 
податку на прибуток – 7210 тис. грн.  
Отже, за звiтний 2015 р. на ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» сформовано фiнансовий результат у виглядi прибутку розмiром 
31173 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю станом на 31 грудня 2015 р. дорiвнює 0,16407 грн. (31173тис. 
грн. / 190000000 шт. акцiй). 
Параграф з iнших питань 
1. Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фiнансовий стан юридичної особи 
В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» згiдно з п.6 МСА 560 «Подальшi подiї» 
були виконанi аудиторськi процедури, призначенi для отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв того, 
що всi подiї, якi вiдбуваються у перiод мiж датою фiнансової звiтностi та датою аудиторського звiту i вимагають 
коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi, були iдентифiкованi управлiнським персоналом. В результатi 
проведених аудиторських процедур нами не були iдентифiкованi подальшi подiї (подiї пiсля дати балансу), якi б 
потребували корегування фiнансової звiтностi або розкриття у примiтках до неї прийнятих пiсля дати балансу.  
2. Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у 
майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу 
В результатi проведення аудиторських процедур (зокрема з оцiнки ризикiв вiдповiдно до МСА 315, щодо 
прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi вiдповiдно до МСА 
570 та iн.) нами не були iдентифiкованi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть ПАТ 
«ЧЕРВОНА ЗIРКА» у майбутньому. 
3. В процесi аудиту фiнансової звiтностi нами була розглянута вiдповiднiсть чистих активiв вимогам чинного 
законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. № 435 – IV та «Методичних 
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства», схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 
17 листопада 2004 р. № 485.  
Необхiдно вiдзначити, що вiдповiдно до статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. № 435 – IV, пiсля 
закiнчення фiнансового року акцiонерне товариство повинно порiвняти вартiсть чистих активiв iз розмiром статутного 
капiталу.  
РОЗРАХУНОК 
вартостi чистих активiв  
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПО ВИРОБНИЦТВУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» 
станом на кiнець звiтного 2015 р.  
 

Найменування статті Код рядка За даними балансу на кінець 
звітного періоду 

Розрахункові дані на кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
АКТИВИ    

Нематеріальні активи залишкова вартість 1000 1298 1298 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2099 2099 
Основні засоби залишкова вартість 1010 362256 362256 
Інвестиційна нерухомість 1015 17816 17816 
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за 
методом участі в капіталі  

1030 800 800 

Інші фінансові інвестиції 1035 2775 2775 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 689 689 
Запаси 1100 142819 142819 



Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 78121 78121 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 1130 16349 16349 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 12997 12997 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 202 202 
Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті 1165 19705 19705 
Активи, усього 1300 657926 657926 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    
Довгострокові кредити банків 1510 85000 85000 
Інші довгострокові зобов’язання   1515 95507 95507 
Короткострокові кредити банків 1600 70647 70647 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

1615 21985 21985 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 

1620 1466 1466 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: зі 
страхування 

1625 755 755 

Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці 1630 2445 2445 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 5261 5261 

Поточні зобов’язання  1660 888 888 
Інші поточні зобов’язання 1690 3451 3451 
Зобов’язань, усього  287405 287405 
Розрахункова вартість чистих активів    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9500 9500 
Скоригований статутний капітал  9500 9500 

 
Станом на 31 грудня 2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» становить 370521 тис. грн. Тому, на 
думку аудитора, товариство не повинно зменшувати статутний капiтал вiдповiдно вищезазначеної норми Цивiльного 
кодексу України.  
4. У процесi аудиту фiнансової звiтностi нами була розглянута iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних 
паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку з метою iдентифiкацiї суттєвих 
невiдповiдностей з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю (п. 6 МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»). За результатами проведених 
аудиторських процедур не було виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, 
та iншої iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 
5. В процесi аудиту фiнансової звiтностi нами була дослiджена iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) з метою встановлення їх 
вiдповiдностi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». В результатi проведених аудиторських процедур 
було встановлено виконання таких правочинiв протягом дослiджуваного 2015 року за наступними господарськими 
операцiями: надано виконавчому органу ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» згоду на отримання не вiдновлюваної кредитної 
лiнiї в рамках спiльного з Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку Проекту енергоефективностi з лiмiтом 
заборгованостi в розмiрi 75000000,00 грн. та укладання з АТ «Укрексiмбанк» вiдповiдного кредитного договору; 
надано виконавчому органу ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» згоду на оформлення в забезпечення обладнання заставною 
вартiсть 88289810,00 грн.; затверджено ринкову вартiсть майна в сумi 126128300,00 грн., яка визначена вiдповiдно до 
звiту про оцiнку майна виконану ТОВ «Бiзнеспартнери» (код ЄДРПОУ 38390321); уповноважену Голову правлiння – 
генерального директора ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» на проведення переговорiв та пiдписання вiд iменi ПАТ 
«ЧЕРВОНА ЗIРКА» договорiв та додаткових угод. Аудитор пiдтверджує, що правочини на ПАТ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» 
були проведенi вiдповiдно до вимог ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вереснi 2008 р. № 514-
VI.  
6. В процесi аудиту фiнансової звiтностi нами було оцiнено стан корпоративного управлiння ПАТ «ЧЕРВОНА 
ЗIРКА». Звертаємо увагу на те, що не затверджено кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння, а також не 
iснує служби внутрiшнього аудиту, але її функцiї виконує ревiзiйна комiсiя у складi трьох осiб. Проте, на нашу думку, 
незважаючи на цi особливостi, стан корпоративного управлiння аудитор характеризує як задовiльний (протягом 2015 
р. загальнi збори акцiонерiв проведено один раз: рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв; голосування з питань 
порядку денного на загальних зборах вiдбувалося простою бiльшiстю голосiв за принципом – одна голосуюча акцiя 
надає право акцiонеру один голос; кiлькiсть членiв наглядової ради – 5 осiб; iснують положення про наглядову раду, 
про правлiння та про ревiзiйну комiсiю).  
7. В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi ми виконували процедури з метою iдентифiкацiї та оцiнки 
ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (п. 10 «а» МСА 240 «Вiдповiдальнiсть 
аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»). Цi процедури включали обговорення членами 
аудиторської групи iз завдання, надання запитiв управлiнському персоналу, iншим працiвникам суб’єкта 
господарювання, отримання розумiння нагляду, який здiйснюють тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, 
розгляд iншої iнформацiї, перевiрку, спостереження, повторне обчислення, повторне виконання, аналiтичнi 
процедури. В результатi проведення процедур нами не було iдентифiковано чинникiв ризику, якi пов’язанi з мотивом 
або тиском, можливостями, ставленням або логiчним обґрунтуванням, якi могли б призвести до суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
Повне найменування юридичної особи: Аудиторська фiрма «Дункан-Аудит» товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю. 



Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: свiдоцтво про внесення до 
Реєстру аудиторських фiрм № 2191, видане Аудиторською Палатою України вiд 30 березня 2001 р. 
Мiсцезнаходження юридичної особи: 25006, Кiровоградська обл., м. Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, 19/26. 
Телефон (факс) юридичної особи: +380522352040. 
Дата i номер договору на проведення аудиту. 
Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО 
ВИРОБНИЦТВУ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНIКИ «ЧЕРВОНА ЗIРКА» згiдно з договором № 01/0515-
554/347 вiд «12» травня 2015р. 
Перевiрка розпочата 15 березня 2016 р., а закiнчена 15 квiтня 2016 р. 
Аудитор, що проводив перевiрку,  
сертифiкат аудитора України 
серiї А № 005474 Г.Б. Назарова 
Директор аудиторської фiрми 
«Дункан-Аудит» ТОВ, сертифiкат аудитора України 
серiї А № 001945 Г.М. Давидов  
 
Дата аудиторського висновку: 
15 квiтня 2016 р. 

 

 

 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 1 0 

2 2014 1 0 

3 2013 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв проводилась 
реєстрацiйною комiсiєю. Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з 
використанням бюлетенiв для голосування. Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 



Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори протягом 2015 року не скликались. Так 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  4 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Наглядова рада не проводила 
самооцiнку складу, органiзацiї, 

дiяльностi та iн. 

 
Оцiнка роботи наглядової ради не проводилась. 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  25 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтети 



не створювались. 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтети 
не створювались. 

 
У складi наглядової ради комiтети не створювались. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Члени наглядової ради в 2015 роцi 
винагороди не отримували. 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): До членiв наглядової ради вiдсутнi будь-якi вимоги  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками   X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   X 

Інше (запишіть)  Новi члени наглядової ради були 
обранi рiшенням рiчних загальних 



зборiв акцiонерiв 17.04.2014р., 
протокол № 17. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 9 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 



Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iнших положень у товариствi 
немає.  

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 



 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Наглядова рада приймала рiшення 
про затвердження зовнiшнього 

аудитора. 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X  

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитора було змiнено, тому що 
не задовольняв професiйний 

рiвень 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Пенсiйний фонд. Державна 
фiскальна служба. ФСС з ТВП. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 



За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  Згiдно затвердженого плану 
роботи ревiзiйної комiсiї на 2015 

р. 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): ПАТ "Червона зiрка" планує отримання банкiвського кредиту.    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

ПАТ "Червона зiрка" не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

Територія  за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 28.30 

Середня кількість 
працівників 1030  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вулиця Медведєва, буд. 1, м.Кiровоград, 
Кiровоградська обл., 25006  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2015 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1571 1298 1336 

первісна вартість 1001 3328 3385 2248 

накопичена амортизація 1002 1757 2087 912 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5630 2099 30245 

Основні засоби: 1010 330224 362256 153313 

первісна вартість 1011 470955 529157 271864 

знос 1012 140731 166901 118551 

Інвестиційна нерухомість: 1015 23743 17816 17193 

первісна вартість 1016 42320 28003 32128 

знос 1017 18577 10187 14935 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
155 

 
800 

 
661 

інші фінансові інвестиції 1035 2775 2775 756 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 81 689 1367 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 364179 387733 204871 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 111761 142819 139498 

Виробничі запаси 1101 23806 34462 35676 

Незавершене виробництво 1102 25293 31711 18445 

Готова продукція 1103 57505 73557 84446 

Товари 1104 5157 3089 931 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 608 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 40968 78121 20584 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
8891 

 
16349 

 
13625 

з бюджетом 1135 12685 12997 26528 

у тому числі з податку на прибуток 1136 9 0 243 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1113 202 979 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2698 19705 586 

Готівка 1166 0 5 3 

Рахунки в банках 1167 2199 18925 0583 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 178724 270193 201923 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 542903 657926 406794 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9500 9500 9500 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 28795 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 12634 12634 12634 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 316527 348387 196044 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 338661 370521 246973 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 85000 11833 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 63565 95507 10000 

Довгострокові забезпечення 1520 1689 0 1922 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 65254 180507 23755 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 87737 70647 64317 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 17860 21985 10783 

за розрахунками з бюджетом 1620 511 1466 665 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 785 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1211 755 1524 

за розрахунками з оплати праці 1630 1980 2445 2575 

за одержаними авансами 1635 29526 5261 54687 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 100 888 813 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 63 3451 702 

Усього за розділом IІІ 1695 138988 106898 136066 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

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

Баланс 1900 542903 657926 406794 

 

Примітки 

Бухгалтерський облiк ПАТ "Червона зiрка" ведеться по 
журнально-ордернiй системi з урахуванням вимог Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi" 
вiд 16.07.99 року № 996-ХIV, зi змiнами та доповненнями, 
затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку та iнших нормативних документiв з питань 
органiзацiї бухгалтерського облiку, складання фiнансової 
звiтностi проводиться з урахуванням мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi.Товариством розроблений 
внутрiшнiй нормативний документ пiд назвою Положення 
про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського 
облiку ПАТ "по виробництву сiльськогосподарської 
технiки "Червона Зiрка", дiя якого обумовлює питання 
органiзацiї бухгалтерського та облiкової полiтики 
товариства. 



При пiдготовцi та поданнi фiнансової звiтностi товариство 
керувалося МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових 
оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової 
звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО.  

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2015 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 654809 382888 

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 ( 508900 ) ( 285015 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
145909 

 
97873 

 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 40109 62604 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 19007 ) ( 16201 ) 

Витрати на збут 2150 ( 25875 ) ( 17381 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 62340 ) ( 55149 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
78796 

 
71746 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 242 0 

Інші доходи 2240 2435 3556 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 36188 ) ( 18573 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 9 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 6893 ) ( 20612 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
38383 

 
36117 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7210 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
31173 

 
36117 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 31738 

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 31738 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 31738 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 31173 67855 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 453523 221917 

Витрати на оплату праці 2505 51683 41282 

Відрахування на соціальні заходи 2510 17915 15883 

Амортизація 2515 27199 22579 



Інші операційні витрати 2520 47325 34121 

Разом 2550 597645 335782 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 190000000 190000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 190000000 190000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.16407 0.19009 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0.16407 0.19009 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства 
«по виробництву сiльськогосподарської технiки «Червона 

Зiрка» за 2015 рiк складена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Чистий прибуток 
пiдприємства за звiтний перiод становить 31173 тис.грн. З 
01.01.2015р. ПАТ "Червона зiрка" є платником податку на 

прибуток на загальних пiдставах згiдно ПКУ. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

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 

 
738135 

 
509503 

Повернення податків і зборів 3005 52259 33184 

у тому числі податку на додану вартість 3006 52159 33184 

Цільового фінансування 3010 1579 721 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6338 35426 

Надходження від повернення авансів 3020 6020 49722 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 7 489 

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

Надходження від операційної оренди 3040 1589 2315 

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 4361 5470 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 641863 ) 

 
( 311993 ) 

Праці 3105 ( 41736 ) ( 34381 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 20275 ) ( 17683 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21220 ) ( 13515 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 6708 ) ( 1473 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 14512 ) ( 12042 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 19153 ) ( 14269 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 56726 ) ( 78262 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 35 ) ( 5 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 11815 ) ( 7746 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2535 158976 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 1045 19826 

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 ( 798 ) ( 2019 ) 

необоротних активів 3260 ( 41685 ) ( 144906 ) 

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 -41438 -127099 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 435067 244649 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 10000 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 336478 252031 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 35480 ) ( 18571 ) 

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 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 10000 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 63109 -25953 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 19136 5924 

Залишок коштів на початок року 3405 2698 596 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2129 -3822 

Залишок коштів на кінець року 3415 19705 2698 

 

Примітки 

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. 
Грошовi кошти вiд операцiйної та фiнансової дiяльностi 
пiдприємство направляє на вiдновлення основних засобiв, 
поповнення оборотних активiв та погашення кредитiв. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття), який показує 
достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути 
використанi для погашення його поточних зобов'язань, 
становить 2,528 та порiвняно з минулим роком збiльшився 
на 1,242. Значення даного коефiцiєнту бiльше норми 
(бiльше 1), що є позитивним фактором в дiяльностi 
пiдприємства. Коефiцiєнт оборотностi активiв показує 
скiльки разiв за звiтний перiод здiйснюється повний цикл 
виробництва i обiгу, якiй переносить вiдповiдний ефект у 
виглядi прибутку, або скiльки грошових одиниць 
реалiзованої продукцiї принесла кожна грошова одиниця 
активiв. Значення коефiцiєнта оборотностi активiв 
свiдчить про те, що на 1 грн. активiв пiдприємства 
припадає 1,091 грн. реалiзованої продукцiї. Коефiцiєнт 
рентабельностi продукцiї, який характеризує розмiр 
прибутку вiд реалiзацiї продукцiї на одиницю реалiзованої 
продукцiї становить 0,182. Аналiз показникiв фiнансового 
стану свiдчить про стабiльнiсть фiнансового стану 
пiдприємства, та можливiсть функцiонувати як суб’єкт 
господарювання. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим 
методом. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство " по виробництву 
сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка" за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 9500000 0 0 12634000 316527000 0 0 338661000 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 110000 0 0 110000 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 577000 0 0 577000 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 9500000 0 0 12634000 317214000 0 0 339348000 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 31173000 0 0 31173000 

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 
(дивіденди) 

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 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

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 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

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 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 31173000 0 0 31173000 

Залишок на 
кінець року 4300 9500000 0 0 12634000 348387000 0 0 370521000 

 

Примітки 

Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв 
власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та 
оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» . 
Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi 9500 тис. грн. 
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2015 року – це 
статутний капiтал товариства, що становить 9 500 000,00 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. 
В попереднiх перiодах Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в 
сумi 12 634 тис. грн. i протягом звiтного року не змiнювався.  
На початок звiтного перiоду Компанiя визнає прибуток в сумi 316527 тис. грн., на 
кiнець звiтного перiоду – 348387 тис.грн. 
За перiод 2015 року власний капiтал Компанiї збiльшився на 31860 тис.грн.  

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

Територія  за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 28.30 

Середня кількість 
працівників 1030  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вул. Медведєва,1 м. Кiровоград, 
Кiровоградська обл., 25006  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2015 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

 первісна вартість 1001 0 0 0 

 накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

 первісна вартість 1011 0 0 0 

 знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

 з бюджетом 1135 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
 резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 



 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

 за одержаними авансами 1635 0 0 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

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

Баланс 1900 0 0 0 

 
Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2015 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
0 

 збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 2190 0 0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 9 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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 31738 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2470 

 
0 

 
0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2480 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

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 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 
Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство " по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 
"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості: 
 за товари, роботи, послуги 

 
3561 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
 фінансових інвестицій 

 
3200 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
 відсотків 

 
3215 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
 фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

 
0 

 
X 

 
( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
3300 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

 
0 

 
X 

 
0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 
Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство " по виробництву 
сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка" за ЄДРПОУ 05784437 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка Разом зареєстрований 

капітал 
капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал всього 

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

Залишок на 
початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід за звітний 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



період 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 4113 0 0 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 0 0 

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

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 4210 0 0 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 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальне 
заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець 
року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 



Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ «по виробництву сiльськогосподарської технiки «Червона 
Зiрка» за станом на 31 грудня 2015 року: 
1. Iнформацiя про Компанiю. 
2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. 
3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 
4. Основнi засоби  
5. Нематерiальнi активи. 
6. Iнвестицiйна нерухомiсть. 
7. Запаси. 
8. Фiнансовi iнструменти. 
9. Дохiд. 
10. Податок на прибуток. 
11. Прибуток на акцiю. 
12. Виплати працiвникам. 
13. Джерела невизначеностi оцiнки. 
14. Зв’язанi сторони. 
15. Подiї пiсля звiтної дати. 
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ: 
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «по виробництву сiльськогосподарської 
технiки «Червона Зiрка» складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ). 
1. Iнформацiя про Компанiю. 
Найменування Компанiї – Публiчне акцiонерне товариство «по виробництву 
сiльськогосподарської технiки «Червона Зiрка»; 
Код ЕДРПОУ – 05784437; 
Органiзацiйно-правова форма – акцiонерне товариство; 
Компанiя розташована за адресою: м. Кiровоград, Ленiнський район, вулиця Медведєва, 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. Кiровоград, утримує акцiї, що складають 84,67 % статутного 
капiталу Компанiї.  
Основною метою ПАТ «по виробництву сiльськогосподарської технiки «Червона Зiрка» є 
здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , 
покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, 
отримання акцiонерами дивiдендiв, 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. 
Основними видом дiяльностi Компанiї є виробництво iнших машин та устаткування для 
сiльського та лiсового господарства. 
Найбiльшу питому вагу займає виробництво сiльськогосподарської технiки для рослинництва. 
Основним ринком для реалiзацiї сiльськогосподарської технiки є Україна, Росiя, Бiлорусь, 
Болгарiя, Казахстан, Молдова, Литва, Угорщина, Прибалтика, Чехiя, Румунiя, Польща. 



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.  
 
2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. 
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» та iнших МСФЗ та 
МСБО. 
Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає: 
-Звiт про фiнансовий стан на кiнець року. 
-Звiт про сукупнi доходи за перiод. 
-Звiт про змiни у власному капiталi за перiод. 
-Звiт про рух грошових коштiв за перiод. 
-Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 
-Звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш давнього порiвняльного перiоду, коли Компанiя 
застосовує облiкову полiтику ретроспективно або здiйснює ретроспективний перерахунок статей 
своєї фiнансової звiтностi, або коли вона пере класифiкує статтi своєї фiнансової звiтностi. 
Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової 
звiтностi. 
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 поточного перiоду та подає два звiти про фiнансовий стан та 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. 
Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi. 
Звiт про фiнансовий стан Компанiї включає статтi , що подають такi суми: 
-Основнi засоби; 
-Iнвестицiйна нерухомiсть; 
-Нематерiальнi активи; 
-Фiнансовi активи; 
-Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi; 
-Бiологiчнi активи; 
-Запаси; 
-Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть; 
-Передоплати; 
-Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток; 
-Грошовi кошти та їх еквiваленти; 
-Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у 
лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi 
активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»; 
-Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть; 
-Аванси отриманi; 
-Забезпечення; 
-Процентнi кредити за запозичення; 
-Фiнансовi зобов`язання; 
-Зобов’язання з виплат працiвникам; 
-Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 «Податки на 
прибуток»; 
-Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток; 
-Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 
«Податки на прибуток»;  
-Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, 
вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»; 
-Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi; 
-Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства. 
Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи. 
Звiт про сукупнi доходи Компанiї повинен включати рядки , якi подають такi суми за перiод: 
- Дохiд ; 
- Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, 
оцiнених за амортизованою собiвартiстю; 
- Фiнансовi витрати ; 
- Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом 
участi в капiталi; 
- Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю, 
будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою 
вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9 ); 
- Податковi витрати; 
- Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi 
пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до 
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття 
лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть; 
- Прибуток або збиток; 
- Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером; 



- Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за 
методом участi в капiталi; 
- Загальний сукупний прибуток.  
Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi: 
-прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв 
материнської Компанiї; 
-загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв 
материнської Компанiї. 
Компанiя подає аналiз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, iз застосуванням методу «функцiї 
витрат» згiдно МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», вважаючи що таке подання є достовiрним 
i бiльш доречним. 
-Прибуток до оподаткування. 
Додатково Компанiя, у вiдповiдностi до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», розкриває 
iнформацiю про характер витрат. 
Звiт про змiни у власному капiталi Компанiї включає таку iнформацiю: 
-загальний сукупний прибуток за перiод, iз зазначенням окремо загальних сум, що вiдносяться до 
власникiв материнського пiдприємства та до неконтрольованих часток ; 
-для кожного компоненту власного капiталу впливи ретроспективного застосування або 
ретроспективного перерахунку, визнаного вiдповiдно до МСБО 8 ; 
-для кожного компоненту власного капiталу, зiставлення вартостi на початок та на кiнець перiоду, 
окремо розкриваючи змiни в результатi: 
а) прибутку чи збитку; 
б) iншого сукупного прибутку; 
в) операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, показуючи окремо 
внески власникiв та виплати власникам, а також змiни у частках власностi у дочiрнiх 
пiдприємствах, якi не спричинили втрату контролю. 
Звiт про рух грошових коштiв Компанiї , надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу 
оцiнювати змiни в чистих активах суб’єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому 
числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових 
потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей.  
У Примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває: 
-iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики; 
-розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй звiтностi; 
-надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння. 
2. Операцiйнi сегменти. 
Компанiя розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi до МСФЗ 8 
«Операцiйнi сегменти». 
Компанiя вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, який вiдповiдає 
будь-якому з таких кiлькiсних порогiв: 
-його вiдображений у звiтностi дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж 
сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього 
та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв; 
-абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 10% (або бiльше) 
бiльшої за абсолютною величиною суми: 
а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв 
б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв 
- його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв. 
Компанiя визначає за 2014 рiк один операцiйний сегмент – виробництво iнших машин та 
устаткування для сiльського та лiсового господарства. 
3. Основнi засоби. 
Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби».  
Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх: 
-утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для 



надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; 
-використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року i грошовою вартiстю бiльше 2 
500,00 грн. протягом 9 мiсяцiв звiтного перiоду та 6 000,00 грн. з 01.09.2015року. Вартiсний 
критерiй змiнено та зафiксовано в облiковiй полiтицi пiдприємства наказом вiд 27.08.2015р. № 162 
«Про внесення змiн в наказi «Про облiкову полiтику ПАТ «Червона зiрка»», на пiдставi змiн в 
Податковому кодексi України. 
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 в сумi 1% вiд собiвартостi основного 
засобу. 
Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї: 
 
|              Групи             |           Строки              | 
|                                | корисної експлуатації         | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група  1 - земельні ділянки     |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 2 - капітальні витрати на |              15               | 
|поліпшення земель, не пов'язані |                               | 
|з будівництвом                  |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 3 - будівлі,              |              20               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|споруди,                        |              15               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|передавальні пристрої           |              10               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 4 - машини та обладнання  |               10               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|з них:                          |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|електронно-обчислювальні машини,|               5               | 
|інші машини для автоматичного   |                               | 
|оброблення інформації, пов'язані|                               | 
|з ними засоби зчитування або    |                               | 
|друку інформації, пов'язані з   |                               | 
|ними комп'ютерні програми (крім |                               | 
|програм, витрати на придбання   |                               | 
|яких визнаються роялті, та/або  |                               | 
|програм, які визнаються         |                               | 
|нематеріальним активом), інші   |                               | 
|інформаційні системи,           |                               | 
|комутатори, маршрутизатори,     |                               | 
|модулі, модеми, джерела         |                               | 
|безперебійного живлення та      |                               | 
|засоби їх підключення до        |                               | 
|телекомунікаційних мереж,       |                               | 
|телефони (в тому числі          |                               | 
|стільникові), мікрофони і рації,|                               | 
|вартість яких перевищує 2500    |                               | 
|гривень                         |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 5 - транспортні засоби    |               8               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 6 - інструменти, прилади, |               4               | 
|інвентар (меблі)                |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 7 - тварини               |               6               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 8 - багаторічні насадження|              10               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 



|група 9 -  інші основні засоби  |              12               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 10 - бібліотечні фонди    |               3               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
| 
 
|група 12 - тимчасові            |               5               | 
|(нетитульні) споруди            |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 13 - природні ресурси     |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 14  - інвентарна тара     |               6               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 15 - предмети прокату     |               5               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 16 - довгострокові        |               7               | 
|біологічні активи               |                                
------------------------------------------------------------------ 
|група 17 – капітальне   
 будівництво                     |               -               | 
------------------------------------------------------------------ 
| група 18 – придбання основних 
 засобів                         |               -               ! 
------------------------------------------------------------------ 
! група 19 – виготовлення        !               -               ! 
  основних засобів 
------------------------------------------------------------------ 
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. 
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть 
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно. 
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх 
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв. 
 
Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов’язково перед складанням рiчної 
фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV 
кварталу поточного року.  
4. 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. 
Компанiя встановлює такi групи нематерiальних активiв та строки корисної експлуатацiї: 
------------------------------------------------------------------ 
|              Групи             |Строк корисної експлуатації    | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 1 - права користування    |відповідно                     | 
|природними ресурсами (право     |до правовстановлюючого         | 
|користування надрами, іншими    |документа                      | 



|ресурсами природного середовища,|                               | 
|геологічною та іншою            |                               | 
|інформацією про природне        |                               | 
|середовище);                    |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 2 - права користування    |відповідно                     | 
|майном (право користування      |до правовстановлюючого         | 
|земельною ділянкою, крім права  |документа                      | 
|постійного користування         |                               | 
|земельною ділянкою, відповідно  |                               | 
|до закону, право користування   |                               | 
|будівлею, право на оренду       |                               | 
|приміщень тощо);                |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 3  - права на комерційні  |відповідно                     | 
|позначення (права на торговельні|до правовстановлюючого         | 
|марки (знаки для товарів і      |документа                      | 
|послуг), комерційні (фірмові)   |                               | 
|найменування тощо), крім тих,   |                               | 
|витрати на придбання яких       |                               | 
|визнаються роялті;              |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 4 - права на об'єкти      |відповідно                     | 
|промислової власності (право на |до правовстановлюючого         | 
|винаходи, корисні моделі,       |документа, але не менш як      | 
|промислові зразки, сорти        |5 років                        | 
|рослин, породи тварин,          |                               | 
|компонування (топографії)       |                               | 
|інтегральних мікросхем,         |                               | 
|комерційні таємниці, в тому     |                               | 
|числі ноу-хау, захист від       |                               | 
|недобросовісної конкуренції     |                               | 
|тощо) крім тих, витрати на      |                               | 
|придбання яких визнаються       |                               | 
|роялті;                         |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 5 - авторське право та    |відповідно                     | 
|суміжні з ним права (право на   |до правовстановлюючого         | 
|літературні, художні, музичні   |документа, але не менш як      | 
|твори, комп'ютерні програми,    |2 роки                         | 
|програми для електронно-        |                               | 
|обчислювальних машин, компіляції|                               | 
|даних (бази даних), фонограми,  |                               | 
|відеограми, передачі (програми) |                               | 
|організацій мовлення тощо) крім |                               | 
|тих, витрати на придбання яких  |                               | 
|визнаються роялті;              |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 6 - інші нематеріальні    |відповідно                     | 
|активи (право на ведення        |до правовстановлюючого         | 
|діяльності, використання        |документа                      | 
|економічних та інших привілеїв  |                              
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 7 – придбання             |                               | 
|нематеріальних активів          |        -                      | 
|                                |                               | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
 
Інвентаризацiя нематерiальних активiв проводиться раз на рiк обов’язково перед складанням 
рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю 
протягом IV кварталу поточного року.  
5. 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 обирає своєю облiковою полiтикою, щодо iнвестицiйної нерухомостi, модель 
«собiвартостi» i облiковує iнвестицiйну нерухомiсть за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi у вiдповiдностi до 
аналогiчних об’єктiв основних засобiв. 
Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює 1 вiдсотку вiд первiсної вартостi 
об’єкта. 
6. 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.  
7. 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: 
- виробничi запаси; 
- незавершене виробництво; 
- готова продукцiя; 
- 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. 
8. 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. 
9. 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. 
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються 
за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. 



Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. 
10. Зменшення корисностi активiв. 
Компанiя застосовує МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» для забезпечення облiку своїх 
активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування .  
Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного 
вiдшкодування. Сума, на яку балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти , 
перевищує суму його (її) очiкуваного вiдшкодування визнається збитком вiд зменшення 
корисностi. 
11. Фiнансовi iнструменти. 
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до 
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: 
подання», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСФЗ 9 «Фiнансовi 
iнструменти» . 
Компанiя вважає 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 фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за собiвартiстю у вiдповiдностi до 
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка». 
Компанiя визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є: 
- грошовими коштами; 
- iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання; 
- контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати 
фiнансовi iнструменти; 
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. 
Компанiя створює резерв на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 
39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» у разi якщо кориснiсть фiнансового активу 
зменшується. 
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку 
визнається у прибутках i збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. 
 
Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є: 
- контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту 
господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання; 
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. 
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми 
прямих витрат за операцiями. 
Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов’язання, визнаються у складi 
чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання.  
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню 
у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк 
визнаних сум. 
Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання вiдбувається у 
вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 
12. 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: 
- Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму 
нормальному операцiйному циклi; 
- Компанiя утримує актив в основному з метою продажу; 
- Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
- 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: 
- Компанiя сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого нормального операцiйного циклу; 
- Компанiя утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; 
- зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
- 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. 
13. 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.  
14. Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу. 
У вiдповiдностi до МСБО 19 «Виплати працiвникам» Компанiя визнає : 
- зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в 
майбутньому; 
- витрати, якщо Компанiя споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої 
працiвником в обмiн на виплати працiвникам . 
Компанiя проводить такi виплати працiвникам: 
- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, 
оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi допомоги; 
- 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. 
15. Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи . 
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або 
добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi 
буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму 
зобов’язання можна достовiрно визначити.  
Компанiя визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та 
умовнi активи». 
Умовнi активи та зобов’язання визнаються Компанiєю у вiдповiдностi до МСБО 37 «Забезпечення, 
умовнi зобов’язання та умовнi активи». 
Умовними активами Компанiя визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй i 
iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька 
невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю. 
Умовними зобов’язаннями Компанiя визнає можливi зобов’язання, якi виникають внаслiдок 
минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться 
одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю або 
це можуть бути iснуючi зобов’язання, якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття 
ресурсiв щодо їх погашення є малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно оцiнена. 
16. Оренда. 
Компанiя застосовує МСБО 17 «Оренда» проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з 
якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв право користування 
активом протягом погодженого перiоду часу. Компанiя класифiкує операцiї з оренди як 
операцiйну оренду та фiнансову оренду. 
Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться Компанiєю у 
вiдповiдностi з МСБО 17 «Оренда». 
17. Дохiд. 



Компанiя застосовує МСБО 18 «Дохiд» до облiку доходу, який виникає в результатi таких 
операцiй i подiй : 
- продаж товарiв; 
- надання послуг; 
- використання активiв Компанiї iншими сторонами, результатом чого є вiдсотки, роялтi та 
дивiденди. 
Компанiя оцiнює дохiд за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає 
отриманню. 
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: 
- Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар; 
- за компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 
правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами: 
- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 
- ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; 
- витрати, якi були або будуть, понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 
Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: 
- можна достовiрно оцiнити суму доходу; 
- є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю; 
- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; 
- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її 
завершення. 
Ступiнь завершеностi операцiї визначається методом огляду виконаної роботи.  
Компанiя класифiкує доходи як : 
- дохiд вiд звичайної дiяльностi; 
- прибуток вiд iнших операцiй. 
Дохiд вiд звичайної дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi Компанiї. 
Основним видом доходу Компанiї є виробництво сiльськогосподарської технiки для 
рослинництва. 
18. Податки на прибуток. 
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає облiковий пiдхiд до 
податкiв на прибуток . Компанiя облiковує поточнi та майбутнi податковi наслiдки: 
- майбутнього вiдшкодування (компенсацiї) балансової вартостi активiв (зобов`язань) , якi визнанi 
в звiтi про фiнансовий стан Компанiї; 
- 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). 
19. 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 до випуску. Компанiя визначає два типа подiй: 
- подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають 
коригування пiсля звiтного перiоду); 
- подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають 
коригування пiсля звiтного перiоду). 
Згiдно вимог МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» Компанiя коригує фiнансову звiтнiсть 
стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває iнформацiю про такi коригування. 
Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках 
до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.  
20. Зв’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: 
- фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Компанiю - має суттєвий 
вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу; 
- юридична особа, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного 
управлiнського персоналу; 
- юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Компанiєю; 
- iнше, передбачене МСБО 24. 
3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть. 
Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2015 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо 
або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi.  
За рiк, що закiнчився, Компанiя визнала прибуток в сумi 31 173 тис.грн. (2014 рiк – 36 117 
тис.грн.) 
Компанiя планує в 2016 роцi також досягти позитивного фiнансового результату. 
Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2015 року визнанi в сумi 370 521 тис. грн. (станом на 
31 грудня 2014 року – 338 661 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 31 грудня 2015 року становить 9500 тис. 
грн.(протягом 2015 року не змiнилася). Таким чином вартiсть чистих активiв перевищує розмiр 
акцiонерного капiталу i є додатковим показником для Компанiї вiрогiдностi продовжувати свою 
дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
4. Основнi засоби. 
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв у звiтному перiодi здiйснювався вiдповiдно 
МСФЗ 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 2015 рiк операцiї з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, 
iнвентаризацiї, ремонту та нарахування амортизацiї вiдображалися вiдповiдно до МСФЗ 16 та 
обраної пiдприємством облiкової полiтики. Обранi методи оцiнки та нарахування амортизацiї в 
2015 роцi згiдно з Наказом про облiкову полiтику пiдприємства 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. 
У сумi основних засобiв за перiод 2015 року вiдбулися наступнi змiни: 
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Машини та 
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Станом на 31.12.2015 року залишок основних засобів згідно обраної моделі «собівартості» складає 
362 256 тис. грн. 

У сумі основних засо бів за період 2014 року відбулися наступні зміни: 
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Станом на 01.01.2014 року залишок основних засобiв згiдно обраної моделi «собiвартостi» складав 
227 579 тис. грн., на 31.12.2014 року – 330 224 тис. грн. 
Капiтальнi ремонти та добудови будинкiв i споруд в 2015 роцi склали 15 860 тис. грн., в 2014 роцi 
– 19 754 тис.грн. 
Перереєстрацiя земельних дiлянок в 2014 роцi склала 8 тис. грн.  
У звiтному перiодi припинено право власностi трьох земельних дiлянок за адресом: м. Кiровоград, 
вул. К.Маркса, 16/9 в зв’язку з неможливiстю використання їх в будь-якiй дiяльностi 
пiдприємства. Загальна площа цих дiлянок складає 14 кв.м на суму 7,1 тис.грн. 
Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам в 2015 роцi дорiвнює 56032 тис. 
грн., в 2014 роцi – 122 986 тис.грн. 
За перiод 2015 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю основних засобiв на суму 2257 
тис.грн. 
За перiод 2014 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю основних засобiв на суму 18 090 
тис.грн. 
За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 27 354 тис. грн. (за 2014 рiк – 20943 
тис.грн.) 
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї 
не пiдлягає. 
За звiтний рiк Компанiя визнала основнi засоби як активи утримуванi для продажу: 
- Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої не продавались (за 2014 рiк – 277 тис.грн.); 
- Машини та обладнання – 177 тис. грн. (за 2014 рiк – 14 184 тис.грн.); 
- Iнструменти, прилади, iнвентар – 395 тис. грн. (за 2014 рiк – 54 тис.грн.); 
- Транспортнi засоби – не продавались (за 2014 рiк – 75 тис.грн.); 
- Земельнi дiлянки – не продавались (за 2014 рiк – 460 тис.грн.); 
- Iншi основнi засоби – 5 тис. грн. (за 2014 рiк – 1 тис.грн. ) 
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби. 
5. Нематерiальнi активи. 
Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», за станом на 31 
грудня 2015 року визнана в сумi 1 287 тис. грн. (на 31 грудня 2014р. – 1 571 тис. грн.) 
За 2015 рiк собiвартiсть придбання – 3 385 тис. грн., накопичена амортизацiя – 2 087 тис. грн. 
За 2014 рiк собiвартiсть придбання – 3 328 тис. грн., накопичена амортизацiя –1 757 тис. грн. 
Нематерiальнi активи Компанiї згiдно груп розподiляються: 
- Права на комерцiйнi позначення – 11 тис. грн., якi були придбанi у звiтному перiодi – знак для 
товарiв ELEX, що призначається для продажу нового виготовленого продукту пiдприємства – 
навантажувача; 
- Iншi нематерiальнi активи – 1 276 тис. грн. (2014р. – 1 571 тис.грн.) – програмнi продукти, якими 
користуються працiвники пiдприємства. 
За 2015 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї по нематерiальним активам в сумi 330 тис. грн., за 
2014 рiк – 361 тис. грн. 
Протягом 2015 року вибуття нематерiальних активiв не було. В 2014 роцi Компанiєю списано 
застарiле програмне забезпечення «Зарплата» та «Океан» на суму 71 тис.грн., яке було замiнено на 
бiльш прогресивне. 
В 2015 роцi Компанiєю здiйснено придбання нематерiальних активiв в сумi 57 тис. грн., в 2014 
роцi – 86 тис. грн. 
Договiрнi зобов’язання з придбання нематерiальних активiв склали 57 тис. грн. в 2015 роцi та 86 
тис. грн. в 2014 роцi. 
Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи. 
6. Iнвестицiйна нерухомiсть. 
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї вiдображено згiдно обраної моделi «собiвартiсть». 
В 2014 роцi сталися такi змiни: 
 



Гру
пи 
осн
овн
их 
зас
обів 

Залишок на 
01.01.2014 

Надійш
ло за 

рік 

Вибуло за рік 

Нарах
овано 
аморт
изації 
за рік 

Інші зміни за рік Залишок на 
31.12.2014 у тому числі 

первісна 
(переоці- 

нена) 
вартість 

знос 

первіс
на 

(перео
ці- 

нена) 
вартіс

ть 

знос 

первіс
ної 

(перео
ці- 

неної) 
варто

сті 

зносу 

первісна 
(переоці- 

нена) 
вартість 

знос 

передані в 
оперативну 

оренду 

первіс
на 

(перео
ці- 

нена) 
вартіс

ть 

знос 

Інв
ест
иці
йна 
нер
ухо
міс
ть 

23225 10803    1275 19095 6499 42320 18577 42320 18577 

 
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї станом на 01 сiчня 2014 року визначена в сумi 12 422 
тис. грн., на 31 грудня 2014р. – 23 743 тис. грн. 
З операцiйної нерухомостi в 2014 роцi Компанiєю були переведенi будiвлi в iнвестицiйну 
нерухомiсть в сумi 12 596 тис.грн. 
В 2014 роцi Компанiя не здiйснювала придбання чи створення власними силами iнвестицiйної 
нерухомостi. 
В 2015 роцi сталися такi змiни: 
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42320 18577    417 -14317 -8807 28003 10187 28003 10187 

 
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї, згiдно обраної моделi «собiвартостi», станом на 31 
грудня 2015 року визначена в сумi 17 816 тис. грн.  
За перiод 2015 року переведено iнвестицiйної нерухомостi в операцiйну нерухомiсть на суму 5 510 
тис. грн. 
В 2015 роцi Компанiя здiйснювала капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть шляхом 
створення власними силами реконструкцiй та перебудов на загальну суму 8 296 тис.грн. Значна 
сума таких iнвестицiй 7,8 млн. грн. вкладена в будiвлю корпусу 14 для нового ливарного 
виробництва для пiдприємства ПрАТ «Металит» - пов’язаної особи з Компанiєю. 
Компанiя володiє всiма правами на свою iнвестицiйну нерухомiсть. 
7. 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 
вартість на 
31.12.2013 

Балансова 
вартість на 
31.12.2014 

Балансова 
вартість на 
31.12.2015 

Виробничі запаси 29 796 23 806 34 462 

Незавершене виробництво 13 728 25 293 31 711 

Готова продукція 68 548 57 505 73 557 

Товари 6 368 5 157 3 089 

Разом  118 440 111 761 142 819 

 
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї в звiтностi не вiдображенi. 
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 2015 рiк Компанiя визнає 522 719 тис. грн. запасiв, що визнанi витратами 
перiоду. За 2014 рiк такi витрати склали 295 703 тис. грн. 
8. Фiнансовi iнструменти. 
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до 
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: 
подання», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСФЗ 9 «Фiнансовi 
iнструменти». 
Компанiя за 2014-2015 роки 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 31 грудня 2014 року Компанiя визнає непоточнi фiнансовi активи, що представленi 
iнвестицiями в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в капiталi в сумi 155 тис. грн. та 
станом на 31 грудня 2015 року – 800 тис. грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2014 
року та на 31 грудня 2015 року – в сумi 2 775 тис. грн. – придбанi акцiї ПрАТ «Металит» в 2013-
2014 роках. 
Компанiя визнає непоточним фiнансовим активом заборгованiсть за довгостроковими векселями в 
сумi 689 тис. грн. станом на 31 грудня 2015 року. Протягом 2015 року сума збiльшилася на 608 
тис. грн. - суму векселя ПАТ «Грунтопосiвмаш» за придбану ними сiльгосптехнiку в 2014 роцi у 
Компанiї. Цей вексель переведено з поточних активiв до непоточних на пiдставi несплати ПАТ 
«Грунтопосiвмаш» протягом 2015 року заборгованостi за ним та надання на адресу Компанiї листа 
про погашення боргу протягом трьох рокiв, наступних за звiтним перiодом. 
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 
31.12.2013 

Станом  на 
31.12.2014 

Станом  на 
31.12.2015 

торговельна дебіторська заборгованість, як 
контрактне право отримувати грошові кошти 
від вітчизняних покупців 

 
29 386 

 
31 516 

 
21 380 

торговельна дебіторська заборгованість, як 
контрактне право отримувати грошові кошти 
від іноземних покупців 

 
12 771 

 
9 452 

 
56 741 



Разом  42 157 40 968 78 121 

 
Також поточнi фiнансовi активи складають: 
Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток станом на 31 грудня 2015 року в 
сумi 12 997 тис. грн.: 
- вiдшкодування податку на додану вартiсть Компанiї по експортним операцiям в сумi 12 971 тис. 
грн.; 
- передоплата по обов’язковим соцiальним внескам в сумi 26 тис. грн.; 
Аванси з податку на прибуток вiсутнi. 
Станом на 31 грудня 2014 року аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток 
склали 12 685 тис. грн.: 
- вiдшкодування податку на додану вартiсть Компанiї по експортним операцiям в сумi 12 678 тис. 
грн.; 
- передоплата по обов’язковим соцiальним внескам в сумi 7 тис. грн.; 
Аванси з податку на прибуток в сумi 9 тис. грн. 
Передоплати склали: 

Найменування показника Станом  на 
31.12.2013 

Станом  на 
31.12.2014 

Станом  на 
31.12.2015 

передоплати вітчизняним постачальникам  
546 

 
6 261 

 
2 622 

передоплати іноземним постачальникам  
20 796 

 
2 630 

 
13 727 

Разом  21 342 8 891 16 349 

 
Інша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складає:  

Найменування показника Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

Станом на 
31.12.2015 

із внутрішніх розрахунків 934 652 - 
розрахунки з державними цільовими 
фондами 70 361 105 

розрахунки по відшкодуванню втрат 103 100 82 

розрахунки за претензіями - - 4 

розрахунки з підзвітними особами 12 - 1 

поточна безпроцентна позика працівникам - - 10 

Разом  1 119 1 113 202 

 
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточним фiнансовим активом поточну 
безпроцентну позику, надану Компанiєю фiзичним особам, в сумi 10 тис. грн. (станом на 31 
грудня 2014 року – вiдсутня). Протягом 2013-2015 рокiв поточна безпроцентна позика надається 
фiзичним особам (працiвникам пiдприємства) на пiдставi положення «онкостоп» для лiкування 
хвороби та подальшої реабiлiтацiї. 
Компанiя визнає поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних 
рахунках банкiвських установ та в касi Компанiї: 

Найменування показника Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

Станом на 
31.12.2015 

Кошти в національній валюті 555 2 430 18 667 

Кошти в іноземній валюті 41 268 1 038 

Разом  596 2 698 19 705 



 
Грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином: 

Найменування показника Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

Станом на 
31.12.2015 

На поточному рахунку в банку в нац.валюті 478 1 958 517 

На інших рахунках в банках 60 161 18 149 

Грошові кошти в дорозі в націон.валюті 12 311 - 

Грошові кошти в касі 5 - 5 

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 41 189 775 

На поточному рахунку в банку в іноз.валюті - 79 259 

Разом  596 2 698 19 705 

 
Компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi зобов’язання :  

Найменування показника Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

Станом на 
31.12.2015 

Заборгованість за довгостроковими 
кредитами банків 54 181 - 85 000 

Заборгованість в національній валюті за 
безпроцентною та процентною позикою 32 580 63 565 65 507 

Не поточне забезпечення за гарантійними 
зобов’язаннями щодо продукції Компанії 1 756 1 689 - 

Зобов’язання за облігаціями - - 30 000 

Разом  88 517 65 254 180 507 

 
Безпроцентна та процентна позика отримана Компанiєю вiд юридичних осiб. 
Непоточнi гарантiйнi зобов’язання визначенi Компанiєю тiльки для продукцiї власного 
виробництва. Станом на 31 грудня звiтного перiоду Компанiєю перекласифiковано такi гарантiйнi 
забезпечення на поточнi в зв’язку з тим, що строк гарантiї складає 1 рiк з дня продажу продукцiї. 
Одночасно вiдкориговано ранiше нарахованi такi зобов’язання через нерозподiлений прибуток 
пiдприємства за правилами бухгалтерського облiку. 
В звiтному роцi Компанiєю прийнято рiшення про приватне розмiщення цiнних паперiв - облiгацiй 
звичайних вiдсоткових iменних (серiї А) в кiлькостi 30 000 штук номiнальною вартiстю 1 000 грн. 
кожна на загальну суму 30 000 000 грн. з термiном обiгу 10 рокiв – 15 червнi 2025 року (включно). 
Облiгацiї зареєстровано в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку в квiтнi 
мiсяцi 2015 року з дотриманням вимог чинного законодавства України. Метою використання 
фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, є закупiвля виробничого обладнання 
(100%) з метою розширення можливостей у здiйсненнi своєї господарської дiяльностi та 
подальшого змiцнення фiнансового стану Компанiї. 
Компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов’язання :  
 

Найменування показника Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

Станом на 
31.12.2015 

Заборгованість за короткостроковими 
кредитами банків, в т.ч.: 

- в національній валюті 

- в іноземній валюті 

           54 315 
33 458 

 
20 857 

8 7737 
79 191 

 
8 546 

70 647 
62 000 

 
8 647 

торговельна кредиторська заборгованість, як 
контрактне зобов’язання надавати грошові 

 
17 378 

 
17 860 

 
12 985 



кошти за придбані товари, роботи, послуги, в 
т.ч.: 

- вітчизняним постачальникам 

- іноземним постачальникам 

 
10 088 

 
7 290 

 
17 202 

 
658 

 
12 236 

 
749 

Аванси від покупців та замовників Компанії, в 
т.ч.: 

- від вітчизняних покупців 

- від іноземних покупців 

18 488 
18 488 

 
- 

29 526 
29 526 

 
- 

5 261 
5 261 

 
- 

Поточна заборгованість по податкам та 
іншим платежам, в т.ч.: 

- по податку з доходів фізичних осіб 

- по іншим податкам, крім прибутку 

- по податку на прибуток 

530 
361 

 
169 

 
- 

511 
330 

 
181 

 
- 

1 466 
436 

 
245 

 
785 

Поточна заборгованість по єдиному 
соціальному внеску 1 214 1 211 755 

Поточна заборгованість з виплат 
працівникам, в т.ч.: 
 

- по заробітній платі 

- по виплатам за тимчасову 
непрацездатність 

2 067 
1998 

 
69 

1 980 
1 839 

 
141 

2 445 
2 380 

 
65 

Поточне забезпечення 63 100 888 

Інші поточні фінансові зобов’язання 58 63 3 451 

Разом  94 113 138 988 106 898 

 
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов’язанням поточне 
забезпечення пiд потенцiйнi вiдшкодування втрат покупцям за браковану продукцiю з вини 
Компанiї та пiд гарантiйнi ремонти в сумi 888 тис.грн. 
За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя визнавала поточним фiнансовим зобов’язанням 
поточне забезпечення, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя мала зобов`язання, для 
врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi був потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у 
собi майбутнi економiчнi вигоди, в сумi 100 тис. грн.: 
- забезпечення пiд потенцiйну сплату пенi за контрактами ЗЕД за порушення строкiв розрахункiв 
згiдно дiючого законодавства України в сумi 30 тис.грн., яка розрахована на основi суми штрафiв 
виставлених Компанiї в 2014 роцi податковими органами; 
- забезпечення пiд потенцiйнi штрафи по податку на доходи фiзичних осiб в сумi 20 тис. грн., що 
розраховане на основi суми штрафiв виставлених Компанiї в 2011 роцi податковими органами; 
- забезпечення пiд потенцiйнi вiдшкодування втрат покупцям за браковану продукцiю з вини 
Компанiї в сумi 50 тис.грн. 
9. Змiни у власному капiталi. 
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу у 
вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка» та МСБО 32 «Фiнансовi 
iнструменти: подання» . 
Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi 9500 тис. грн. 
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2015 року – це статутний 
капiтал товариства, що становить 9 500 000,00 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. 
В попереднiх перiодах Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в сумi 12 634 
тис. грн. i протягом звiтного року не змiнювався.  
На початок звiтного перiоду Компанiя визнає прибуток в сумi 316 527 тис. грн., на кiнець звiтного 
перiоду – 348 387 тис.грн. 
За перiод 2015 року власний капiтал Компанiї збiльшився на 31 860 тис.грн.  
 
9. Дохiд. 
Компанiя застосовує МСБО 18 «Дохiд» до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної та 
iншої дiяльностi та визнає такi доходи: 

Стаття За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Дохід від звичайної діяльності -  продаж товарів, в т.ч.: 

- від продажу  продукції власного виробництва 

- від продажу товарів 

- від наданих послуг (виконаних робіт) 

654 809 

653 137 

216 

1 456 

382 888 

381 477 

270 

1141 

Дохід від операційної діяльності - всього, в т.ч.: 

- оперційна оренда; 

- продаж іноземної валюти (визначено на нетто-основі); 

- дохід від курсової різниці (визначено на нетто-основі); 

- інші непоточні активи; 

- відшодування раніше списаних активів; 

- безоплатно одержані поточні активи; 

- оприбутковані поточні активи за результатами інвентаризації; 

- розрахунки за претензіями; 

- розрахунки працівників по путівкам отриманим; 

- списання кредиторської заборгованості за строками позовної  

давності 

 - інші доходи 

40 109 

16 544 

- 

5 066 

17 713 

345 

- 

187 

- 

95 

24 

 

135 

62 604 

11636 

2 132 

17 649 

30 078 

56 

5 

227 

- 

123 

11 

 

692 

Дохід від інших операцій -  всього, в т.ч.: 

- дохід від вибуття основних засобів; 

- відновлення резерву забезпечення  

2 435 

2 435 

- 

3 556 

3 506 

50 

 
Станом на кiнець звiтного року не створювався резерв на ймовiрнi штрафи з податку на доходи 
найманих осiб при проведеннi перевiрок контролюючими органами Державної фiскальної служби 
м. Кiровограда. В звiтному i попередньому роцi комплексна перевiрка не проводилась. 
Компанiя розкриває та подає iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 2015 рiк у 
вiдповiдностi до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» за методом «функцiї витрат»: 

Стаття За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Дохід від продажу  654 809 382 888 

Собівартість реалізації 508 900 285 015 

Валовий прибуток 145 909 97 873 

Операційний дохід 40 109 62 604 

Інший фінансовий дохід 242 - 



Інший дохід 2 435 3 556 

Адміністративні витрати 19 007 16 201 

Витрати на збут 25 875 17 381 

Операційні витрати 62 340 55 149 

Фінансові витрати 36 188 18 573 

Витрати від участі в капіталі 9 - 

Інші витрати 6 893 20 612 

Витрати з податку на прибуток 7 210 - 

Прибуток за рік 31 173 36 117 

 
До складу витрат Компанiї увiйшли:  

Стаття За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Собівартість продажу  508 900 285 015 

Витрати від операційної діяльності - всього, в т.ч.: 
- вартість проданих інших непоточних активів; 

- сумнівні, безнадійні борги; 

- убуток від курсової різниці (визначено на нетто-основі); 

- втрати від знецінення запасів; 

- нестачі, втрати від псування цінностей; 

- визнані штрафи, неустойки; 

- витрати від операційної оренди; 

- витрати від інших операцій, а саме: 

• витрати по соціальному забезпеченню; 

• благоустрій території Компанії; 

• послуги сторонніх організацій; 

• списання по актам; 

• благодійна допомога, утримання профкому та ради 

ветеранів; 

• витрати на дослідження та розробку 

• пільгові пенсіі 

• оплата лікарняних (перші 5 днів) 

• витрати по корпусу 200 

• інші 

62 340 

15 593 

153 

1 673 

1 

13 

- 

16 187 

28 720 

1 197 

1 959 

446 

13 493 

715 

 

3 778 

3 981 

922 

1 249 

980 

55 149 

26 722 

90 

- 

290 

102 

908 

11 867 

15 170 

1 350 

1 403 

- 

788 

613 

 

3 201 

3 833 

- 

- 

3 982 

Інші витрати -  всього, в т.ч.: 

- витрати від списання і продажу основних засабів; 

- створення поточних забезпечень; 

- убуток від неопераційної курсової різниці (визначено на нетто-

основі); 

    - витрати від інших операцій 

6 893 

1 637 

- 

3 843 

 

1 413  

20 612 

1 467 

100 

17 608 

 

1 437 

 
Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат: 
 



Характер витрат За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

   Матеріальні витрати 453 523 221 917 

   Витрати на виплати працівникам 51 683 41 282 

Витрати на соціальні заходи 17 915 15 883 

Витрати на амортизацію 27 199 22 579 

Інші операційні витрати 47 325 34 121 

 
10. Податок на прибуток. 
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає облiковий пiдхiд до 
податкiв на прибуток. 
До 31 грудня 2014 року податок на прибуток визначався вiдповiдно до правил, встановлених 
податковими органами, згiдно з якими Компанiя, у вiдповiдностi до пункту 17 пiдроздiлу 4 роздiлу 
XX «Перехiднi положення» Податкового кодексу України, була звiльнена на 10 рокiв вiд 
оподаткування податком на прибуток, починаючи з 1 сiчня 2011 року як пiдприємство, що 
займається машинобудуванням для агропромислового комплексу. 
Кошти вивiльненi вiд оподаткування в попереднiх звiтних перiодах, спрямовувалися на 
збiльшення обсягiв виробництва (надання послуг), переоснащення матерiально технiчної бази, 
запровадження новiтнiх технологiй, повернення кредитiв, використаних на зазначенi цiлi, та 
сплати процентiв за ними.  
В 2014 роцi Компанiя отримала прибуток, який звiльнений вiд оподаткування, в сумi 11 787,1 тис. 
грн. В цьому ж роцi Компанiя використала 19 331,3 тис. грн. (в тому числi 7 544,2 тис.грн. за 2013 
рiк) на повернення кредитiв, використаних на збiльшення обсягiв виробництва. Аванси по податку 
на прибуток на кiнець 2014 року складають 9 тис.грн. 
В поточному роцi, в зв’язку з внесеними змiнами до Податкового кодексу України, починаючи з 1 
сiчня 2015 року, Компанiя є платником податку на прибуток на загальнiй системi оподаткування 
за ставкою 18%. 
В 2015 роцi Компанiя отримала прибуток до оподаткування в сумi 38 383 тис. грн. Витрати з 
податку на прибуток склали 7 210 тис. грн. Аванси по податку на прибуток на кiнець поточного 
року вiдсутнi. 
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 «Податки на прибуток» визнає, що за станом на 31 грудня 
2015 року майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi. 
11. 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. 
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. 
Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй, компанiя визнає за результатами 
2015 року в сумi 31 173 тис. грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в 
обiгу протягом 2015 року, становить 190 000 000 штук. 
Базисний прибуток на акцiю компанiя визнає за 2015 рiк, що закiнчився, в сумi 0,16 грн. 
Компанiя у 2015 роцi не нараховувала та не виплачувала дивiденди за 2014 рiк. Рiшення прийнято 
рiчними загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 квiтня 2015 року.  
Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй в 2014 роцi, компанiя визнає за 
результатами року в сумi 36 117 тис. грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що 
перебували в обiгу протягом 2014 року, становила 190 000 000 штук. 
Базисний прибуток на акцiю за 2014 рiк Компанiя визнавала в сумi 0,19 грн. 
12. Виплати працiвникам. 
У вiдповiдностi до МСБО 19 «Виплати працiвникам» компанiя розкриває iнформацiю стосовно 



короткострокових виплат працiвникам за рiк, таких як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки 
та премiї, а також виплати на соцiальне забезпечення. 
Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2015 рiк нараховано на 51 683 тис. грн., 
єдиний соцiальний внесок за 2014 рiк – на суму 17 915 тис. грн. 
Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2014 рiк нараховано на 41 282 тис. грн., 
єдиний соцiальний внесок за 2014 рiк – на суму 15 883 тис. грн. 
За станом на 31 грудня 2015 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї визначено поточну 
заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi 2 445 тис. грн., станом на 31 грудня 2014 року – 1 
980 тис. грн. 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 2015 рiк складає 1030 особи, за 
2014 рiк – 1 004 особа. 
13. 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: 
- амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi ґрунтується 
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. 
- 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.  
14. 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 2015 рiк. 
Зв’язаними особами Компанiї є: 
1. акцiонер, що утримує 84,67% статутного капiталу Компанiї: 
- юридична особа – ПрАТ «Ельвортi Груп» ( код ЄДРПОУ – 35720494), м. Кiровоград. 
2. ПрАТ «Металит» - юридична особа, статутним фондом якої володiє Компанiя в розмiрi 62,63%. 
- код ЄДРПОУ – 36332954, м. Кiровоград 
 
Зв’язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу: 
Голова правлiння – генеральний директор – Калапа Сергiй Георгiйович 
Члени Правлiння Компанiї:  
- директор з економiки та фiнансiв – Дiденко Л.С. 
- директор з персоналу – Медведчук Г.Б. 
- директор продуктової команди дорожнiх машин – Голофаєв I.В. 
- директор продуктової команди зернових машин – Шамшур С.I. 
- директор продуктової команди просапних машин – Мульчинський О.I. 
- директор торгового дому – Кiверник В.А. 
- генеральний конструктор – Кваша Ю.Л. 
- головний бухгалтер – Андрєєва Н.В. 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв’язаної сторони ПрАТ «Ельвортi Груп» 



за перiод 2014 року: 
- Компанiя сплачує зв’язанiй сторонi за використання торгової марки, що за 2014 рiк становило 6,6 
тис. грн.; 
- Компанiя утримує по договору операцiйної оренди автомобiлi та будiвлi-офiси зв’язаної сторони, 
сума орендної плати за 2014 рiк становила 26,3 тис. грн.; 
- Компанiя отримала довгострокову безвiдсоткову позику для своєї господарської дiяльностi в 
сумi 8,8 млн.грн. строком на 3(три) роки. 
Поточна заборгованiсть Компанiї перед ПрАТ «Ельвортi Груп» на 31 грудня 2014 року становить 
2,9 тис. грн., довгострокова – 8,8 млн. грн. 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв’язаної сторони ПрАТ «Ельвортi Груп» 
за перiод 2015 року: 
- Компанiя сплачує зв’язанiй сторонi за використання торгової марки, що за 2015 рiк становило 7,2 
тис. грн.; 
- Компанiя утримує по договору операцiйної оренди автомобiлi зв’язаної сторони, сума орендної 
плати за 2015 рiк становила 16,9 тис. грн.; 
- Компанiя утримує по договору операцiйної оренди споруди зв’язаної сторони, сума орендної 
плати за 2015 рiк становила 12,0 тис. грн.; 
- Компанiя в 2015 роцi отримала довгострокову безвiдсоткову позику для своєї господарської 
дiяльностi в сумi 1 243,0 тис.грн. строком на 3(три) роки та погасила 236,0 тис.грн. за даним 
контрактом. 
Поточна заборгованiсть Компанiї перед ПрАТ «Ельвортi Груп» на 31 грудня 2015 року становить 
1,6 тис. грн., довгострокова – 9 837,0 тис.грн. 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв’язаної сторони ПрАТ «Металит» за 
перiод 2014 року: 
- Компанiя сплатила зв’язанiй сторонi за придбанi запаси (товари та напiвфабрикати) в 2014 роцi 
29 343,1 тис. грн.; 
- Компанiя сплатила зв’язанiй сторонi за послуги в 2014 роцi (з ремонту оснащення та iншi) – 54,2 
тис. грн.; 
- Компанiя отримує компенсацiю по договорам операцiйної оренди рухомого та нерухомого майна 
вiд зв’язаної сторони; сума орендної плати за 2014 рiк становила 1 765,7 тис. грн.; 
- Компанiя отримує компенсацiю суми комунальних послуг, пов’язаних з договорами операцiйної 
оренди рухомого та нерухомого майна вiд зв’язаної сторони; сума компенсацiї за 2014 рiк 
становила 10 759,5 тис. грн.; 
- Компанiя в 2014 роцi отримала кошти вiд продажу пов’язанiй сторонi запасiв (товарiв) на суму 1 
409 тис. грн. та основних засобiв на загальну суму 4 340 тис.грн.; 
- Компанiя надала послуги виробничого характеру пов’язанiй сторонi в 2014 роцi на загальну суму 
2 553,5 тис. грн. 
Поточна заборгованiсть ПрАТ «Металит» перед Компанiєю на 31 грудня 2014 року становить 3 
313,3 тис. грн. 
 
Компанiя розкриває iнформацiю стосовно операцiй щодо зв’язаної сторони ПрАТ «Металит» за 
перiод 2015 року: 
- Компанiя сплатила зв’язанiй сторонi за придбанi запаси (товари та напiвфабрикати) в 2015 роцi 
45 993,4 тис. грн.; 
- Компанiя сплатила зв’язанiй сторонi за послуги в 2015 роцi (з термообробки деталей, пiдготовки 
виробництва та iншi) – 377,6 тис. грн.; 
- Компанiя отримувала компенсацiю по договорам операцiйної оренди рухомого та нерухомого 
майна вiд зв’язаної сторони; сума орендної плати за 2015 рiк становила 685,7 тис. грн.; 
- Компанiя отримувала компенсацiю суми комунальних послуг, пов’язаних з договорами 
операцiйної оренди рухомого та нерухомого майна вiд зв’язаної сторони; сума компенсацiї за 2015 
рiк становила 17 102,2 тис. грн.; 
- Компанiя в 2015 роцi продала пов’язанiй сторонi запаси (товари) на суму 4 999,7 тис.грн. та 
надала послуг на загальну суму 267 тис.грн. 



Поточна заборгованiсть ПрАТ «Металит» перед Компанiєю на 31 грудня 2015 року становила 5 
728,8 тис. грн. 
 
15. 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 2015 рiк до випуску.  
Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на 
фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати 
коригування фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 
 
 
Голова правлiння –  
генеральний директор                                                                 С.Г.Калапа 
 
Головний бухгалтер                                                                    Н.В.Андрєєва 
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