
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

голова правлiння-

генеральний 

директор 

      

Калапа С.Г. 

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

М.П. 
25.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

4. Місцезнаходження 

Кіровоградська , Ленiнський, 25006, мiсто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, буд.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 25.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 79 
  

25.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.elvorti.com в мережі Інтернет 25.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

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 
 

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких 

є заінтересованість 
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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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)  

34. Примітки 

пункти: 4, 5, 6, 10, 12.3), 12.4), 12.5), 14.6), 15, 18, 30, 32, 33 не заповнювались тому, що:  

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 товариства немає. 

10. Дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. 

12.3) Iншi цiннi папери товариством не випускалися.  

12.4) Iнформацiя про похiднi папери – похiдних цiнних паперiв товариство не має. 

12.5) Протягом звiтного року викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй 

ПАТ "Ельвортi" не здiйснювало. 

14.6) Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у 2017 роцi не 

 



приймалося. 

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. Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення боргових цiнних 

паперiв. 

33. Емiсiя цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не 

здiйснювалася. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" 

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

- 

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 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1104 

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 органами 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 

АТ «Укрексiмбанк» Фiлiя у м.Кропивницькому 

2) МФО банку 

322313 

3) поточний рахунок 

26000000002102 

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

іноземній валюті 

АТ «Укрексiмбанк» Фiлiя у м.Кропивницькому 

5) МФО банку 

322313 

6) поточний рахунок 

26000000001987 



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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового 

господарства 
282.17.35 19.09.2017 

Державна 

служба 

України з 

питань працi 

18.09.2022 

Опис 
Термiн дiї Дозволу буде продовжено по 

закiнченню строку його дiї. 

  

Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового 

господарства 
364.17.35 05.12.2017 

державна 

служба 

України з 

питань 

правцi 

04.12.2022 

Опис 
Термiн дiї Дозволу буде продовжено по 

закiнченню строку його дiї. 

  

Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового 

господарства 
186.17.35 15.06.2017 

Державна 

служба 

України з 

питань працi 

14.06.2022 

Опис 
Термiн дiї Дозволу буде продовжено по 

закiнченню строку його дiї. 

  

Постачання електричної енергiї - 28.09.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферах 

енергетики 

та 

комунальних 

послуг  

Необмежена 

Опис Лiцензiя має необмежений термiн дiї. 

  

придбання; зберiгання; використання;знищення; реалiзацiя (вiдпуск) 

прекурсорiв  
- 20.04.2017 

Державна 

служба 

України з 

лiкарських 

засобiв та 

контролю за 

наркотиками 

20.04.2022 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї буде продовжено по 

закiнченню термiну її дiї. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Приватне акцiонерне товариство "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 

Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" володiє простими iменними акцiями Приватного 

акцiонерного товариства "Металит" у кiлькостi 197 697 штук загальною номiнальною вартiстю  

1 976 970,00грн. Частка ПАТ "Ельвортi" у статутному капiталi ПрАТ "Металит" складає 54,4807%.  

1) найменування 

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

"Ельвортi" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

23690510 

4) місцезнаходження 

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

5) опис 

Загальна сума iнвестицiй ПАТ "Ельвортi" в статутний капiтал ДП "ТПФ "Зiрка" складає 800,0 тис. грн., 

що складає 100% статутного фонду дочiрнього пiдприємства. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Вища. У 1992роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, здобув 

професiю iнженера-механiка. 



6) стаж роботи (років)** 

25 

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) 

10.02.2016 на 5 рокiв 

9) Опис 

Калапа С.Г.- голова правлiння-генеральний диретор ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї щодо суми винагороди. Протягом 2017 року 

змiн не було. Стаж роботи згiдно трудової книжки 25 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду: 

голови правлiння - генерального директора ПАТ «Ельвортi». Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища. У1979 роцi занiнчила Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, 

здобула професiю iнженера-механiка 

6) стаж роботи (років)** 

38 

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) 

24.11.2016 на невизначений термiн 

9) Опис 

Дiденко Л.С.-член правлiння ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом товариства та "Положенням про правлiння". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи 

на розкриття iнформацiї щодо суми винагороди. Протягом 2017 року змiн не було. Стаж роботи згiдно 

трудової книжки 38 рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв займала наступнi посади: перший заступник 

голови правлiння-генерального директора ПАТ "Червона зiрка" та займає посаду директора з економiки 

та фiнансiв ПАТ "Ельвортi". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 



представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища. У 1984 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, здобув 

професiю iнженера-механiка. 

6) стаж роботи (років)** 

33 

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 інформації щодо суми винагороди. Змiн протягом 2017 року не було. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки 33 роки. Протягом останнiх 

п‘яти рокiв займав посаду директора iз закупiвель. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища. У 1985 роцi закiнчила Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, 

здобула професiю iнженера-механiка. 

6) стаж роботи (років)** 

32 

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) 

13.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Медведчук Г.Б. - член правлiння ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи 

на розкриття інформації щодо суми винагороди. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки 32 роки. Протягом останнiх 

п‘яти рокiв займає посаду директора з персоналу. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Директор комерцiйний, член правлiння 

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

Мульчинський Олег Iванович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища. У 1999 роцi закiнчив Кiровоградський державний технiчний унiверситет, здобув професiю 

iнженера-механiка. 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

директор продуктової команди 

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

13.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Мульчинський О.I. - член правлiння ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Товариство не отримало згоди вiд 

посадової особи на розкриття інформації щодо суми винагороди. На протязi 2017 року вiдбулися 

наступнi змiни: 1 вересня 2017 року Мульчинський О.I. був переведений з посади директора продуктової 

команди просапних машин на посаду директора комерцiйного Торгового Дому ПАТ "Ельвортi". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки 19 

рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв перебував на посадi директора продуктової команди просапних 

машин. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища. У 1993 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, здобув 

професiю iнженера-механiка. 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

керiвник проекту ПАТ "Червона зiрка" 

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

06.03.2013 на невизначений термiн 

9) Опис 

Шамшур С.I. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та "Положенням про правлiння". 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 25 рокiв. Протягом 

останнiх п‘яти рокiв займав посаду посаду директора продуктової команди зернових машин. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища. У 1994 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, здобув 

професiю iнженера-механiка. 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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) 

03.12.2012 на невизначений термiн 



9) Опис 

Кiверник В.А. - член правлiння ПАТ "Ельвортi". Змiн протягом року не було. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". 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 23 роки. Протягом останнiх п‘яти рокiв займав посаду директора Торгового Дому ПАТ 

"Ельвортi".  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища. У 1986 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, здобув 

професiю iнженера-механiка. 

6) стаж роботи (років)** 

31 

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 ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". 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 31 рiк. Протягом останнiх 

п‘яти рокiв займає посаду генерального конструктора. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 



1972 

5) освіта** 

Вища. У 1996 роцi закiнчила Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, 

здобула професiю економiста 

6) стаж роботи (років)** 

28 

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

заступник головного бухгалтера ВАТ "Червона зiрка" 

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

13.05.2011 на невизначений термiн 

9) Опис 

Андрєєва Н.В. - член правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та "Положенням про правлiння". 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 28 рокiв. Протягом останнiх 

п‘яти рокiв займає посаду головного бухгалтера. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

технiчний директор, член правлiння 

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

Придан Юрiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища. У 1990 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. здобув 

професiю iнженера-механiка. 

6) стаж роботи (років)** 

29 

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

заступник директора продуктової команди з пiдготовки  

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

24.11.2016 на невизначений термiн 

9) Опис 

Придан Ю.I. - член правлiння ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". 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 29 рокiв. Протягом останнiх 

п‘яти рокiв займав посаду заступника директора продуктової команди з пiдготовки виробництва.  



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

голова наглядової ради ПАТ "Ельвортi" 

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

Штутман Павло Леонiдович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища. У 1994 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування та 

здобув професiю iнженера-механiка 

6) стаж роботи (років)** 

37 

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

Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". 

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

12.04.2017 на 1 рiк 

9) Опис 

Штутман П.Л. - голова наглядової ради ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та " Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2017 рiк не 

одержував. У 2017 роцi вiдбулися наступнi змiни: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року переобрано наглядову раду в зв'язку iз 

закiнченням строку її повноважень та звiльнено Голову наглядової ради Штутман Павла Леонiдовича. 

Також рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017р. було обрано членом наглядової ради 

Штутмана Павла Леонiдовича. 

Рiшенням наглядової ради вiд 12.04.2017р. Штутмана П.Л. було обрано головою наглядової ради. 

Штутман П.Л. є акцiонером ПАТ "Ельвортi" та володiє акцiями товариства загальною номiнальною 

вартiстю 91337,95 грн., що складає 0,9615% вiд статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду 

директора з розвитку ПрАТ «Гiдросила Груп». 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член наглядової ради  

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

Попов Михайло Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 



5) освіта** 

Вища. у 1984 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування та 

отримав професiю iнженера-механiка. У 1999 роцi закiнчив Київський iнститут iнвестицiйного 

менеджменту та здобув професiю фiнансового менеджера. 

6) стаж роботи (років)** 

36 

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

заступник директора ТОВ «КУА»Партнер-Iнвест» 

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

12.04.2017 на 1 рiк 

9) Опис 

Попов М.I. - член наглядової ради ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2017 рiк не 

одержував. У 2017 роцi вiдбулися наступнi змiни:  

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року переобрано наглядову раду в зв'язку iз 

закiнченням строку її повноважень та звiльнено члена наглядової ради Попова Михайла Iвановича. 

Також рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017р. було обрано членом наглядової ради 

Попова Михайла Iвановича термiном на 1 рiк. Попов М.I. є акцiонером ПАТ "Ельвортi" та володiє 

акцiями товариства на загальною номiнальною вартiстю 49122,7 грн., що складає 0,5171% вiд статутного 

капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж роботи 

згiдно трудової книжки 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник директора ТОВ 

"КУА "Партнер-Iнвест", директор ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член наглядової ради 

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

Стонога Валентин Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Вища. у 1973 роцi закiнчив Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування та 

отримав професiю iнженера-механiка.  

6) стаж роботи (років)** 

43 

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

з 27.08.2007р. i по теперiшнiй час директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп" 

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

12.04.2017 на 1 рiк 

9) Опис 



Стонога В.М.-член наглядової ради ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2017 рiк не 

одержував. У 2017 роцi вiдбулися наступнi змiни:  

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року переобрано наглядову раду в зв'язку iз 

закiнченням строку її повноважень та звiльнено члена наглядової ради Стоногу Валентина Михайловича. 

Також рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017р. було обрано членом наглядової ради 

Стоногу Валентина Михайловича термiном на 1 рiк.. Стонога Валентин Михайлович є представником 

акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi Груп" код за ЄДРПОУ 35720494 (володiє акцiями 

ПАТ "Ельвортi" на суму 8043493,65 грн., що складає 84,6683% вiд статутного капiталу).  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки 

43 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила 

Груп". 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член наглядової ради 

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

Штутман Михайло Павлович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1991 

5) освіта** 

Вища. У 2013 роцi закiнчив Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний 

iнститут" та здобув професiю iнженера-дослiдника 

6) стаж роботи (років)** 

7 

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

iнженер-конструктор комерцiйного вiддiлу по роботi iз заводами комплектацiї ПрАТ "Торговий дiм 

"Гiдросила" 

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

12.04.2017 на 1 рiк 

9) Опис 

Штутман М.П.-член наглядової ради ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2017 рiк не 

одержував. У 2017 роцi вiдбулися наступнi змiни:  

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року переобрано наглядову раду в зв'язку iз 

закiнченням строку її повноважень та звiльнено члена наглядової ради  Штутмана Михайла Павловича. 

Також рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017р. було обрано членом наглядової ради 

Штутмана Михайла Павловича термiном на 1 рiк. Штутман Михайло Павлович є представником 

акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "Пiрамiс" код за ЄДРПОУ 35189545 (володiє акцiями ПАТ 

"Ельвортi" на суму 2310 грн., що складає 0,0243% вiд статутного капiталу). Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи -7 рокiв. Iнформацiя про 

стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 03.09.2013 р. по 23.07.2014 iнженер-конструктор 

комерцiйного вiддiлу по роботi iз заводами комплектацiї ПрАТ "Торговий дiм "Гiдросила", тимчасово не 



працює. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член наглядової ради 

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

Щербина Ольга Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища.У 1993 роцi закiнчила Кiровоградський державний педагогiчний iнститут iм. В.К.Винниченка та 

здобула професiю вчителя математики i iнформатики. У 2006 роцi закiнчила Київький нацiональний 

унiверситет внутрiшнiх справ та зобула професiю юриста.  

6) стаж роботи (років)** 

27 

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

з 20.06.2011 по 10.06.2014р.-начальник управлiння власностi та приватизацiї комунального майна; з 

18.08.2014р. i по теперiшнiй час заступник фiнансового директора з корпоративних питань ПрАТ 

"Гiдросила ГРУП". 

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

12.04.2017 на 1 рiк 

9) Опис 

Щербина О.В.-член наглядової ради ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову "Положенням про наглядову раду». 

Винагороду за 2017 рiк не одержувала. У 2017 роцi вiдбулися наступнi змiни:  

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року переобрано наглядову раду в зв'язку iз 

закiнченням строку її повноважень та звiльнено члена наглядової ради  Щербину Ольгу Володимирiвну. 

Також рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017р. було обрано членом наглядової ради 

Щербину Ольгу Володимирiвну термiном на 1 рiк. Щербина Ольга Володимирiвна є представником 

акцiонера Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська промислова компанiя" код за ЄДРПОУ 

30514088 (володiє пакетом акцiй ПАТ "Ельвортi" на суму 2422,45 грн, що складає 0,0255% вiд статутного 

капiталу). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник управлiння власностi та приватизацiї 

комунального майна Кiровоградської мiської ради, заступник фiнансового директора з корпоративних 

питань ПрАТ "Гiдросила ГРУП". Загальний стаж роботи 27 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища. У 1984 роцi закiнчила Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування та 

здобула професiю iнженера-механiка 

6) стаж роботи (років)** 

34 

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

економiст з фiнансової роботи ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" 

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

22.04.2016 на 5 рокiв 

9) Опис 

Злотнiкова В.I. - голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю". Винагороду за 2017 рiк не 

одержувала. Змiн протягом 2017 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду 

заступника начальника контрольно-ревiзiйної групи ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обрана термiном 

на 5 рокiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член ревiзiйної комiсiї 

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

Ковтун Роман Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища. У 2005 роцi закiнчив Кiровоградський нацiональний технiчний унiверситет за здобув професiю 

спецiалiста з облiку i аудиту. 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп" 

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

22.04.2016 на 5 рокiв 



9) Опис 

Ковтун Р.В.- член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю". Винагороду за 2017 рiк не 

одержував. Змiн протягом 2017 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: 

бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп".  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член ревiзiйної комiсiї 

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

Резнiкова Галина Євгенїiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вища. Сиктивкарський державний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

30 

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

ПрАТ "Гiдросила Груп" економiст 2 категорiї фiнансово-економiчного вiддiлу управлiння фiнансiв i 

економiки 

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

22.04.2016 на 5 рокiв 

9) Опис 

Резнiкова Галина Євгенiївна- член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Ельвортi". Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю". Винагороду за 

2017 рiк не одержувала. Змiн протягом 2017 року не було. Резнiкова Галина Євгенiївна є представником 

акцiонера Приватне акцiонерне товариство "Торговий Дiм "Червона зiрка" код за ЄДРПОУ 34894709 

(володiє пакетом акцiй ПАТ "Ельвортi" на суму 2600,00 грн, що складає 0,027368% вiд статутного 

капiталу).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний 

стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду: економiста 2 категорiї фiнансово-

економiчного вiддiлу управлiння фiнансiв i економiки ПрАТ "Гiдросила Груп".  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

головний бухгалтер  

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

Андрєєва Наталiя Валерiївна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6) стаж роботи (років)** 

28 

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 28 рокiв. Протягом останнiх п‘яти рокiв займає посаду головного 

бухгалтера. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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 

Ідентифікаційний 

код юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

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 
 

0 0 0 0 0 0 

Директор з 

економiки та 

фiнансiв, член 

правлiння 

Дiденко Людмила 

Станiславiвна  
0 0 0 0 0 0 

Директор 

продуктової 

команди, член 

правлiння  

Голофаєв Iгор Вадимович 
 

14204 0.0075 14204 0 0 0 

Директор з 

персоналу, член 

правлiння 

Медведчук Галина Борисiвна  
 

315 0.0002 315 0 0 0 

Директор 

продуктової 

команди, член 

правлiння 

Мульчинський Олег Iванович  
 

0 0 0 0 0 0 

Директор 

продуктової 

команди, член 

правлiння 

Шамшур Сергiй Iванович 
 

105 0.0001 105 0 0 0 

Директор 

торгового дому, 

член правлiння 

Кiверник Вячеслав 

Анатолiйович  
0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

конструктор, член 

правлiння  

Кваша Юрiй Леонiдович  
 

2700 0.0014 2700 0 0 0 

Головний Андрєєва Наталiя Валерiївна  
 

6300 0.0033 6300 0 0 0 



бухгалтер, член 

правлiння 

Технiчний 

директор, член 

правлiння 

Придан Юрiй Iванович 
 

105 0.000055 105 0 0 0 

Голова наглядової 

ради ПАТ 

"Ельвортi" 

Штутман Павло Леонiдович 
 

1826759 0.9615 1826759 0 0 0 

Член наглядової 

ради ПАТ 

"Ельвортi" 

Попов Михайло Iванович 
 

982454 0.5171 982454 0 0 0 

Член наглядової 

ради ПАТ 

"Ельвортi" 

Стонога Валентин 

Михайлович  
0 0 0 0 0 0 

Член нагядової 

ради ПАТ 

"Ельвортi" 

Штутман Михайло Павлович 
 

0 0 0 0 0 
 

Член наглядової 

ради ПАТ 

"Ельвортi" 

Щербина Ольга 

Володимирiвна  
0 0 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї  
Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна 

 
0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї  

Ковтун Роман 

Володимирович   
0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 
Резнiкова Галина Євгенiївна 

 
0 0 0 0 0 0 

Усього 2832942 1.491155 2832942 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi 

Груп"  
35720494 

25002 Україна Кіровоградська 

Ленiнський мiсто Кiровоград вул. 

Орджонiкiдзе,7 оф.106 

160869873 84.6684 160869873 0 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння активами "Партнер-

Iнвест"  ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ КУА 

"Партнер-Iнвест"   

36200098 

25002 Україна Кіровоградська 

Ленiнський мiсто Кiровоград вул. 

Орджонiкiдзе, 7, оф.416 

19000000 10 19000000 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 179869873 94.6684 179869873 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
12.04.2017 

Кворум 

зборів** 
98.896 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

2.Обрання секретаря зборiв та затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

3.Звiт правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 

4.Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

наглядової ради. 

5.Звiт ревiзiйної комiсiї та висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 

затвердження висновку ревiзiйної комiсiї. 

6.Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття 

збитку) за 2016 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. 

7. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 

8. Обрання членiв наглядової ради. 

9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ «Ельвортi» шляхом затвердження його в новiй 

редакцiї. 

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 членiв лiчильної комiсiї; 

по другому питанню обрали секретаря зборiв та затвердили запропонований порядок проведення 

зборiв; 

третє, четверте, п'яте- затвердили;  

по шостому питанню - затвердили рiчний фiнансовий звiт товариства, баланс, порядок розподiлу 

прибутку за 2016 рiк, плановi показники прибутку на 2017 рiк; 

по сьомому питанню-припинили повноваження членiв наглядової ради публiчного акцiонерного 

товариства "Ельвортi" у повному складi; 

по восьмому питанню-обрали наглядову раду товариства у складi: Штутман Павло Леонiдович, 

Попов Михайло Iванович, Стонога Валентин Михайлович (представник акцiонера ПрАТ «Ельвортi 

Груп»), Штутман Михайло Павлович (представник акцiонера ПрАТ "Пiрамiс"), Щербина О.В. 

(представник акцiонера ПрАТ «КПК»); 

по дев'ятому питанню - внесли змiни та доповнення до Статуту «ПАТ «Ельвортi» шляхом 

затвердження його в новiй редакцiї. Затвердили уповноважену особу на пiдписання нової редакцiї 

Статуту Товариства Калапу Сергiя Георгiйовича - голову правлiння-генерального директора ПАТ 

«Ельвортi". 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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 - мiсто 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 Харківська - мiсто 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 "Аудит - Юнiкс" у формi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22212843 

Місцезнаходження 25006 Україна Кіровоградська - мiсто Кропивницький вулиця Велика 

пермська, будинок 6А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0516 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0522) 32-14-79 

Факс (0522) 32-31-24 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

 



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 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Пiвденно-Українське 

територiальне 

управлiння 

UA4000119440 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.05 190000000 9500000.00 100 

Опис 
Обiг акцiй здiйснюється на позабiржовому фондовому ринку. Цiннi папери лiстингу не проходили. Намiрiв щодо проходження лiстингу не 

було. Додаткову емiсiю протягом року товариство не здiйснювало. 

  

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 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному періоді 

(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 30000 
Бездокументарні 

іменні 
30000000 25 30.06.2016 3760273.97 30.06.2025 

Опис ПАТ "Ельвортi" не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових бiржах протягом 



звiтного перiоду не було. Мета емiсiї: фiнансовi ресурси загальною сумою 30 000 000 (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 "Ельвортi" (за власною iнiцiативою) облiгацiй серiї "А" не передбачено умовами приватного розмiщення.  

  

10.04.2015 31/2/2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

1000 30000 
Бездокументарні 

іменні 
30000000 25 31.12.2016 3760273.97 30.06.2025 

Опис 

ПАТ "Ельвортi" не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових бiржах протягом 

звiтного перiоду не було. Мета емiсiї: фiнансовi ресурси загальною сумою 30 000 000 (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 "Ельвортi" (за власною iнiцiативою) облiгацiй серiї "А" не передбачено умовами приватного розмiщення.  

  

26.10.2017 82/2/2017 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

1000 40000 
Бездокументарні 

іменні 
40000000 20 31.03.2018 2169863.01 30.09.2027 

Опис 

ПАТ "Ельвортi" не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових бiржах протягом 

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

вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «В» у повному обсязi (100%) будуть використанi на погашення кредиторської заборгованостi ПАТ 

«Ельвортi». Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне розмiщення. Дострокове погашення Емiтентом-ПАТ "Ельвортi" (за власною iнiцiативою) облiгацiй серiї "В" 

не передбачено умовами приватного розмiщення.  

  

26.10.2017 83/2/2017 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

1000 40000 
Бездокументарні 

іменні 
40000000 20 30.09.2018 0 30.03.2028 

Опис 

ПАТ "Ельвортi" не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових бiржах протягом 

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

вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «С» у повному обсязi (100%) будуть використанi на погашення кредиторської заборгованостi ПАТ 

«Ельвортi». Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне розмiщення. Дострокове погашення Емiтентом-ПАТ "Ельвортi" (за власною iнiцiативою) облiгацiй серiї "С" 

не передбачено умовами приватного розмiщення.  

  



XI. Опис бізнесу 

На протязi 2017 року товариство не здiйснювало злиття, подiлу, приєднання, перетворення, 

видiлу. 

  

До складу ПАТ "Ельвортi" входять: ДП ТПФ "Зiрка" що є самостiйною особою, самостiйно 

сплачує податки та забезпечує соцiальну дiяльнiсть на пiдприємствi. Адреса: 25006, 

м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1А, кiмн. 209. Змiн в органiзацiйнiй структурi у 

вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк становить 1089 осiб. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2017 рiк становить: -зовнiшнi сумiсники - 3 особи; 

працiники, якi працюють за договорами цивiльно-правового характеру - 13 осiб. Працiвники, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi. 

Фонд оплати працi за 2017 рiк становить 93554,6 тис. грн. Фонд оплати працi в 2017 роцi (93554,6 

тис. грн.) в порiвняннi з 2016 роком (60413,6 тис. грн.) збiльшився на 33141,0 тис. грн. за рахунок: 

збiльшення росту виробництва - 8841,7 тис. грн.; росту мiнiмальної заробiтної плати згiдно 

законодавства - 2269,6 тис. грн.; -збiльшення окладiв iнженерам - 1567,5 тис. грн.; -надбавок, 

доплат до тарифних ставок, посадових окладiв - 7279,3 тис. грн.; премiй та винагород - 12357,0 

тис. грн.; - заохочувальнi та компенсацiйнi виплати - 825,9 тис. грн. 

За програмою пiдготовки кадрiв ПАТ "Ельвортi" у 2017 роцi: 

- професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв - 700 чоловiк; 

- пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та спецiалiстiв - 123 чоловiки; 

- проходження практики студентами навчальних закладiв - 198 чоловiк. 

  

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

  

ПАТ "Ельвортi" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та 

установами. 

  

Протягом 2017 року на адресу ПАТ "Ельвортi" 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 облiку дiючих 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 «Ельвортi», 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. 

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. 

Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня. 

Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi. 

  

ПАТ "Ельвортi" 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 виробляє 

товариство вiдповiдає сучасним агротехнологiям. 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). 

Основними ринками для реалiзацiї сiльськогосподарської технiки є Україна, країни Захiдної та 

Схiдної Європи. Нинi основним ринком збуту є Україна. ПАТ "Ельвортi" здiйснює реалiзацiю 

продукцiї через власну дилерську мережу в Українi та країнах Захiдної й Схiдної Європи, а також 

здiйснює продаж безпосередньо з заводу до кiнцевого споживача. Головною технологiчною 

сировиною для товариства є продукцiя чорної металургiї, фасонний прокат, фарбувальнi матерiали 

та комплектуючi вироби. 

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 машин для новiтнiх агротехнологiй: стрiп-тiл та ноу-тiл. Також для 

зменшення ризикiв вiддiл закупiвель ПАТ "Ельвортi" постiйно веде пошук постачальникiв 

сировини, металу, комплектуючих для забезпечення оптимального балансу мiж цiнами та якiстю 



поставленого товару (робiт, послуг). 

ПАТ "Ельвортi" 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 2017 роцi в порiвняннi з 

2016 роком наступна: 

Рiст цiн: 

- лакофарбовi матерiали - 5,5%, 

-литво - 9%, 

- листовий прокат на 12,4%, 

- сортовий прокат (круг, квадрат, полоса, шестигранник ) - 16,5%, 

- труби - 13%%, 

- полiмернi матерiали - 3,1%, 

- шини - 8,1%, 

-пружини - 2,8%, 

- газ - 6,5% 

- електроенергiя - 12%. 

В 2017 роцi на ПАТ «Ельвортi» було впроваджено у серiйне виробництво зернотуковi сiвалки 

ASTRA 4 та ASTRA 6. Цi сiвалки дають змогу виконувати сiвбу зернобобових культур по 

технологiї Mini-Till, що дозволяє виробнику с/г продукцiї скоротити витрати на пiдготовку ґрунту 

пiд посiв. Комплектацiя цих сi-валок системами контролю висiву забезпечує гарантований 

контроль за роботою механiзмiв сiвалки, що виключає можливiсть неякiсного висiву.  

Для проведення культивацiї полiв з наявнiстю на поверхнi стернi та пожнив-них решток розпочато 

виробництво десятиметрових культиваторiв POLARIS 10 PREMIUM uз розташуванням робочих 

органiв в п’ять рядiв.  

З 2017 року розпочато серiйне виробництво дискових борiн ANTARES 8х4 якi призначенi для 

обробiтку ґрунту з тракторами потужнiстю вiд 400 кiнських сил. В даний час на ринку виробникiв 

с/г технiки України вiдсутнi компанiї якi ви-робляють аналогiчну технiку. 

Для задоволення потреб ринку країн ЕС з 2017 рогу розпочато серiйне ви-робництво борiн 

PALLADA 3000, якi повнiстю вiдповiдають вимогам безпечного транспортування по дорогам 

загального використання. 

Розпочато виробництво для країн ЕС сiвалки для посiву просапних культур VESTA 6 PROFI з 

збiльшеним об’ємом бункерiв для мiнеральних добрив, що по-внiстю задовольняє потреби 

виробникiв сiльськогосподарської продукцiї в вне-сеннi великих норм мiнеральних добрив. 

В 2017 роцi успiшно пройшли випробування i пiсля завершення пiдготовки виробництва буде 

розпочато серiйний випуск наступної технiки: 

- посiвнi комплекси ORION 9,6 та ALСOR 12; 

- зернотукова сiвалка СЗ-3 з системою Trim line (технологiчна колiя); 

- дискова борона PALLADA 1,8; 

- дисковий лущильник PALLADA 4 з пiдпружиненими стiйками робочих ор-ганiв; 

- навiсна просапна сiвалка VEGA 6 PROFI; 

- зернотукова сiвалка ALFA 6; 

- обприскувач TETIS 28. 

Разом з Харкiвським нацiональним технiчним унiверситетом сiльського гос-подарським 

iм.П.Василенка ПАТ «Ельвортi» розробило та виготовило сiвалку, яка забезпечує посiв двох 

культур в один рядок. Ця технологiя посiву дає можливiсть створювати силос, який складається з 

декiлькох рослин i має велику бiологiчну цiннiсть при заготiвлi кормiв в тваринництвi.  

ПАТ «Ельвортi» разом з Таврiйським державним агротехнiчним унiверсите-том (м Мелiтополь) 

проводить випробування просапної сiвалки створеної на базi VEGA 8, яка виконує посiв за 

схемою «Twin-Row». Ця технологiя посiву дозволяє пiдвищити ефективнiсть використання 

посiвних площ до 30%. 

Разом з Таврiйським державним агротехнiчним унiверситетом створена сiва-лка LEDA 12, яка за 



рахунок бiльшої ширина захвату має вищу продуктивнiсть в порiвняннi з серiйною сiвалкою 

VESTA 8 PROFI. 

Основними конкурентами ПАТ "Ельвортi" по виробництву сiльгосптехнiки є:  

1) ПП ВКФ "Велес-Агро" (Україна), 

2) ТОВ НВП "Бiлоцерковмаз" (Україна), 

3) "Лозiвськi машини" (Україна), 

4) Maschio Gaspardo (Iталiя), 

5) Unia (Польща), 

6) AMAZONE (Нiмеччина), 

7) KUHN (Францiя), 

8) Lemken (Нiмеччина), 

9) John Deer (США).  

Продукцiя ПАТ "Ельвортi" сертифiкована i вiдповiдає iснуючим українським системам 

стандартизацiї та стандартам ЄС. 

Плани розвитку ПАТ "Ельвортi" 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. 

В 2017 роцi бiльше 10% загального обсягу продукцiї було реалiзовано в Українi та Схiднiй Європi. 

  

Придбання основних засобiв: 2013р., 2014р., 2015р., 2016р. ,2017(тис. грн.): 

Усього по рокам: 77902; 122996, 56032; 39874; 92507 : в тому числi: 

- земельна дiлянка - 26; 8; 0;0;0 

- будинки, споруди та переданi пристрої - 17547; 19754;15860;2269; 1655 

- машини та обладнання - 51170; 95888; 31992;30561;73770 

- транспортнi засоби - 163; 490; 1507;3087; 3612 

- iнструменти, прилади, iнвентар - 8426; 6744; 6489;3734; 13120 

- iншi - 570; 112; 184;223; 350 

Вiдчудження основних засобiв: 2013р.; 2014р.; 2015р., 2016р., 2017 (тис. грн.): 

Усього по рокам: 3672; 37459; 12304;7469; 9983 в тому числi: 

- земельна дiлянка - 137; 460; 7;72;0 

- будинки, споруди та переданi пристрої - 1348; 9064; 743;4123; 795 

- машини та обладнання - 1742; 26573; 8219;1601; 7346 

- транспортнi засоби - 0; 341; 3;0; 

- iнструменти, прилади, iнвентар - 433; 983; 3066;1670;1773 

- iншi: 12; 38; 266;3; 69 

Реалiзацiя виведених з виробництва основних фондiв обговорюється на правлiннi та 

затверджується наглядовою радою. 

Основне придбання активiв здiйснювалося на територiї України, Польщi, Нiмеччини, Iталiї, 

Туреччини. 

В 2018 р. планується придбання автоматизованого комплексу обладнання для виробництва дискiв 

з рулонної сталi, автоматизованої лiнiї електрохiмiчного цинкування виробiв та проведення 

реконструкцiї будiвель 

  

В процесi приватного розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї 

«В» ПАТ «Ельвортi», 28.11.2017 року мiж ПАТ "Ельвортi" та ПрАТ «Ельвортi Груп» був 



укладений договiр купiвлi – продажу облiгацiй серiї «В» №1189/385 на суму 9 000 000 (дев’ять 

мiльйонiв) гривень. Сторони договору: ПАТ "Ельвортi" - Продавець, ПрАТ "Ельвортi Груп" - 

Покупець. ПрАТ «Ельвортi Груп» володіє акціями ПАТ «Ельворті» у розмірі 84,6684% статутного 

капіталу товариства. Ціна договору визначалася відповідно до Проспекту емісії облігацій 

підприємства-ПАТ «Ельворті» (затвердженого рішенням наглядової ради від 04.09.2017року, 

протокол №30), де зазначено, що номінальна вартість однієї облігації складає 1000,00 (одна тисяча 

гривень) за одну штуку. Відповідно, Покупець згідно договору №1189/385 від 28.11.2017року 

придбав іменні відсоткові (незабезпечені) облігації серії «В» у кількості 9000 (дев‘ять тисяч) штук 

на загальну суму 9 000 000 (дев’ять мiльйонiв) гривень 

В процесi приватного розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї 

«В» ПАТ «Ельвортi», 28.11.2017 року мiж ПАТ "Ельвортi" та Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер - Iнвест», яке дiє в iнтересах 

Закритого пайового недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Партнер –Фонд» 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер - Iнвест» 

було укладено договiр купiвлi – продажу облiгацiй серiї «В» №1190/385 на суму 31 000 000 

(тридцять один мiльйон) гривень. Сторони договору: ПАТ "Ельвортi" - Продавець, Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер - Iнвест», яке дiє в 

iнтересах Закритого пайового недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Партнер –

Фонд» товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер - 

Iнвест» - Покупець. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер - Iнвест», 

яке дiє в iнтересах Закритого пайового недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду 

«Партнер –Фонд» товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами 

«Партнер - Iнвест» володіє акціями ПАТ «Ельворті» у розмірі 10% статутного капіталу 

товариства. Ціна договору визначалася відповідно до Проспекту емісії облігацій підприємства-

ПАТ «Ельворті» (затвердженого рішенням наглядової ради від 04.09.2017року, протокол №30), де 

зазначено, що номінальна вартість однієї облігації складає 1000,00 (одна тисяча гривень) за одну 

штуку. Відповідно, Покупець згідно договору №1190/385385 від 28.11.2017року придбав іменні 

відсоткові (незабезпечені) облігації серії «В» у кількості 31 000 (тридцять одна тисяча) штук на 

загальну суму 31 000 000 (тридцять один мiльйон) гривень. 

 

  

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: 

- гiдравлiчний кромковигинальний прес TRUBEND 5320 з ЧПК; 

- система лазерної рiзки з ЧПК TRULASER 3030  

- верстат стрiчкопиляльний BEHRINGER HBP263A-G; 

- вертикальнi обробнi центри HAAS VF-3; 

- токарнi обробнi центри HAAS ST-10, ST-20, ST-20Y, ST-30; 

- пристрої для подачi прутка HAAS; 

- зварювальнi апарати FASTMIG М 420S; 

- верстат рiзенакатний, гiдравлiчний, мод. YC-420; 

- верстат трубозгинальний з ЧПК 50TSR. 

Знос машин та обладнання становить - 25,3%. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, буд. 1 

Виробничий потенцiал ПАТ "Ельвортi" нараховує 1272 од. обладнання, з них : 

-Металорiжуче обладнання - 487 од; 

-ковальсько-пресове обладнання - 254 од.; 

-вантажопiдiймальне обладнання - 115 од; 

-iнше технологiчне обладнання - 416 од; 

Екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв пiдприємства – це 



забруднення навколишнього середовища, землi та пiдземних вод. В своїй дiяльностi з питань 

екологiї ПАТ «Ельвортi» 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: 

-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 (18,52 тис. грн.); 

- поточне фiнансування природоохоронних заходiв (2512,9 тис. грн.); 

- оплата послуг природоохоронного призначення (435,64 тис. грн.). 

Таким чином, всi норми та вимоги природоохоронного законодавства на ПАТ «Ельвортi» 

дотримується. Виходячи з цього, екологiчнi питання не впливають на використання активiв. 

У 2018роцi планується здiйснення виконання наступних заходiв: 

-реконструкцiя витяжної вентиляцiї зварювальних кабiн Продуктової команди зернових машин з 

встановленням фiльтрiв VANTERM-1500,00 тис. грн.; 

-проведення вимiрювань ефективностi роботи пилогазоочисного обладнання ПАТ "Ельвортi". 

Вартiсть робiт-11,0 тис.грн.; 

-налагодження роботи газових пальникiв малярних комплексiв Продуктової команди просапних 

машин та Продуктової команди зернових машин з метою кращого згоряння палива; 

-придбання контейнерiв євростандарту для функцiонування системи роздiльного сортування 

вiдходiв на суму 85,6 тис. грн. 

Що стосується планiв капiтального будiвництва, а також розширення основних засобiв, то, таких 

планiв на 2018 рiк не передбачено. 

  

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 2017 роцi було сплачено 3,4 тис. грн. штрафних санкцiй. 

  

В 2017 роцi пiдприємство фiнансувало свою дiяльнiсть за рахунок надходжень коштiв по 

укладеним кредитним договорам. За користування кредитними ресурсами було сплачено вiдсоткiв 

на 33,3 млн.грн. 

Пiдприємство забезпечило розрахунки по заробiтнiй платi, сплатi податкiв у Держбюджет та iншi 

фонди, розрахунки за енергоресурси i т.д. 

Iнвестицiйнi програми ПАТ "Ельвортi" 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 за 2017 рiк: 

Лiквiднiсть пiдприємства: 

- коефiцiєнт покриття – 2,58 

- коефiцiєнт швидкої лiквiдностi – 1,48 

- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 0,02 

Платоспроможнiсть: 

- коефiцiєнт автономiї – 0,63 

- коефiцiєнт фiнансування – 0,59 

- коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами – 1,58  

- коефiцiєнт маневреностi власного капiталу – 0,55 

Рентабельнiсть пiдприємства: 

- коефiцiєнт оборотностi активiв – 1,10 

- коефiцiєнт рентабельностi активiв – 0,17 

- коефiцiєнт рентабельностi продукцiї – 0,33 

- коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi – 0,16 

  

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

  

Цiлi ПАТ "Ельвортi" на 2018 рiк не були розробленi. 

  

У звiтному перiодi витрати на дослiдження та розробки нових видiв сiльськогосподарської технiки 

склали близько 0,5 % (4951 тис.грн.) вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї.  

На ПАТ «Ельвортi» ведуться дослiдницько-конструкторськi роботи по розробцi сiвалок, якi 

будуть спроможнi працювати по технологiї так званого «точного землеробства», коли в залежностi 

вiд потенцiйних можливостей грунту диференцiйовано змiнюється норма висiву насiння i добрив. 

Для безтупiнчатого регулювання норм висiву, збiльшення швидкостi висiву розроблена та успiшно 

пройшла випробування сiвалка VEGA 8 PROFI з електроприводом. Проводяться дослiдницько-

конструкторськi роботи по розробцi конструкцiї електроприводу для посiвних комплексiв серiї 

ALCOR. Розроблений i успiшо пройшов випробування розкидувач мiнеральних добрив (на даний 

час йде пiдготовка виробництва). Для культиваторiв серiї ALTAIR розроблена приставка, яка при 

культивацiї дозволяє вносити в грунт рiдкi комплекснi добрива.  

  

Судових справ за якими розгядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв ПАТ «Ельвортi» або дочiрнього пiдприємства за 2017 рiк не було. 

  

Чистий прибуток за 2015 р. - 31 173 тис.грн. 

Чистий прибуток за 2016 р. - 170 427 тис.грн. 

Чистий прибуток за 2017 р. - 164 193 тис.грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
371566 443827 

  
371566 443827 

будівлі та 

споруди 
100803 108480 

  
100803 108480 

машини та 

обладнання 
238148 294349 

  
238148 294349 

транспортні 

засоби 
5237 7909 

  
5237 7909 

земельні ділянки 13497 13533 
  

13497 13533 

інші 13881 19556 
  

13881 19556 

2. Невиробничого 

призначення: 
793 622 

  
793 622 

будівлі та 

споруди 
764 602 

  
764 602 

машини та 

обладнання 
7 4 

  
7 4 

транспортні 

засоби       

земельні ділянки 
      

інвестиційна 

нерухомість       

інші 22 16 
  

22 16 

Усього 372359 444449 
  

372359 444449 

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 

6000,00 грн. Вартiсний критерiй зафiксовано в облiковiй полiтицi пiдприємства. 

Станом на 31.12.17 року в фiнансовiй звiтностi товариства вiдображено основнi засоби 

собiвартiстю придбання 666346 тис. грн., сума зносу 221897 тис. грн. Ступiнь зносу основних 

засобiв станом на 31.12.2017 року становить 33,3% вiд первiсної вартостi. 

Основнi засоби станом на 31.12.2017 року подiлено на наступнi групи: 

Земельнi дiлянки - 13533 тис.грн. 

Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 183441 тис.грн. 

Машини i обладнання - 393984 тис. грн. 

Транспортнi засоби - 11668 тис. грн. 

Iнструменти, прилади, iнвентар - 62447 тис. грн. 

Iншi основнi засоби - 1273 тис.грн. 

Всього: 666346 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 2017року методи нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку залишалися 



незмiнними.  

сума нарахованого зносу: 

Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 74359 тис.грн. 

Машини i обладнання - 99631 тис.грн. 

Транспортнi засоби - 3759 тис.грн. 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 44001 тис.грн. 

Iншi основнi засоби - 147 тис.грн. 

Всього: 221897 тис.грн. 

Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв амортизацiї 

не пiдлягає. 

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)  

702748 540990 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
9500 9500 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

9500 9500 

Опис Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв (1115069 

тис. грн.), прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань (412321 тис. грн.), прийнятих до 

розрахунку.  

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних 

рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення 

вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї 

положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» п. 3 Цивiльного кодексу 

України.  

Розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на кiнець звiтного перiоду 

702748 тис. грн. Статутний капiтал складає 9500 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду 

неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає.  

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 702748 тисяч гривень. Iснуючий статутний 

капiтал в сумi 9500 тисяч гривень менше нiж вартiсть чистих активiв, що вiдповiдає вимогам 

ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 230296 X X 

у тому числі:   

вiдновлювальна кредитна 

лiнiя 

26.05.2017 57419 19 25.05.2018 

вiдновлювальна кредитна 

лiнiя 

12.10.2017 49997 17.5 11.10.2018 

невiдновлювальна 

кредитна лiнiя 

01.12.2015 72900 19 30.11.2020 

вiдновлювальна кредитна 

лiнiя  

04.08.2017 30000 18.5 03.08.2018 

вiдновлювальна кредитна 

лiнiя 

12.05.2017 19980 19.8 11.05.2018 



Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 70000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 70000 X X 

за облiгацiями серiї "А" 05.05.2015 30000 25 30.06.2025 

за облiгацiями серiї "В" 29.11.2017 40000 20 30.09.2027 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X  X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X  X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X  X X 

Податкові зобов'язання X 8858 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 47387 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 55780 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 412321 X X 

Опис: За станом на 31.12.2017 року Товариство визнає довгостроковi зобов’язання i 

забезпечення на суму 166920 тис. грн. в т.ч.: вiдстроченi податковi зобов’язання – 2453 

тис. грн., довгостроковi кредити банкiв 47917 тис. грн. та iншi довгостроковi зобов’язання 

у сумi 116550 тис. грн., що представляють собою довгострокову процентну позику вiд 

юридичних осiб в сумi 46550 тис. грн. та зобов’язання за облiгацiями на суму 70000 тис. 

грн.  

За станом на 31.12.2017 року Товариство визнає поточнi зобов’язання i забезпечення на 

суму 245401 тис. грн. в т.ч.: короткостроковi кредити банкiв – 157396 тис. грн., поточна 

кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 25820 тис. грн., з яких 

- 24983 тис. грн. кредити банкiв, з термiном погашення протягом 2018 року i 837 тис. грн. 

фiнансова допомога на зворотнiй основi, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги – 42438тис. грн., розрахунки з бюджетом – 6405тис. грн., зi страхування, строк 

яких не настав – 1199 тис. грн., з оплати працi (строк видачi не настав) - 4524 тис. грн., за 

одержаними авансами – 1128 тис. грн., поточнi забезпечення – 5146 тис. грн. та iншi 

поточнi зобов’язання – 1345тис. 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 3320 596020 64.5 2991 690385 65.8 

2. Культиватори 1079 68060 7.4 1064 82345 7.9 

3. Борони 813 87880 9.5 764 94457 9.0 

4. Посiвнi комплекси 56 41333 4.5 51 46258 4.4 

5. Обприскувачi 97 32262 3.5 60 20194 1.9 

6. 
Будiвельно-дорожнi 

машини 
65 13645 1.5 63 15381 1.5 

7. Iнша продукцiя - 16978 1.8 2 23284 2.2 

8. 

Запаснi частини до 

сiльськогосподарської 

технiки 

- 67432 7.3 - 76975 7.3 

9. Разом 5430 924042 100 4995 1049279 100 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1. Матерiальнi витрати 74.4 

2. Витрати на оплату працi 10.4 

3. 
Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
2.3 

4. Амортизацiя 4.0 

5. Iншi операцiйнi витрати 8.9 

6. Разом 100 

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



7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого органу, 

що прийняв рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину (тис. 

грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості майна 

або послуг, що є 

предметом правочину, 

до вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 13.03.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
181096 786529 23.02 

постачання 

запасних частин, 

пакетiв 

пакувальних, вузлiв 

та механiзмiв 

виробництва ПАТ 

«Ельвортi». Термiн 

дiї договору до 07 

березня 2018 року. 

Продавець - ПАТ 

"Ельвортi", 

Покупець - АТ 

«Гiдросила М». 

14.03.2017 www.elvorti.com 

Опис: 

13.03.2017 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол № 9 вiд 13.03.2017 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

надано згоду на укладення договору № 01/17-Е-ГМ вiд 07.03.2017 року з АТ «Гiдросила М» м. Котельники, Московська обл., РФ. 

Предмет правочину: постачання запасних частин, пакетiв пакувальних, вузлiв та механiзмiв виробництва ПАТ «Ельвортi». Термiн дiї договору до 07 березня 2018 року. Продавець - 

ПАТ "Ельвортi", Покупець - АТ «Гiдросила М». 

Сума договору складає 400 000 000,00 рос. рублiв (чотириста мiльйонiв рос. рублiв 00 коп.), що в перерахунку на гривнi станом  на 13.03.2017 року по офiцiйному курсу НБУ 1 грн. 

до 1 рос. рубля складає 181 096 000,00.грн. (сто вiсiмдесят один мiльйон дев`яносто шiсть тисяч гривень 00 коп.). 

Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 786 529 тис.грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 23,02 %. 

 

 



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів емітента 

за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10.02.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
10000 786529 1.3 

ПАТ "Ельвортi" 

зобов"язується поставити 

ПрАТ "Металит", а ПрАТ 

"Металит" зобов"язується 

прийняти та оплатити 

металобрухт в межах 

10000000.00 грн. без ПДВ. 

13.02.2017 www.elvorti.com 

Опис: 

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №3 вiд 10.02.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: 

cхвалили Договiр купiвлi-продажу металобрухту № 251/399 вiд 13.01.2017 року, укладений мiж ПАТ «Ельвортi» та ПрАТ «Металит», щодо якого є заiнтересованiсть. Предмет 

правочину: ПАТ "Ельвортi" зобов"язується поставити ПрАТ "Металит", а ПрАТ "Металит" зобов"язується прийняти та оплатити металобрухт в межах 10000000.00 грн. без 

ПДВ. 

Загальна сума договору складає 10000000.00 грн. без ПДВ. 

Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 1,3 %. 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 10 000 000 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат (мiнiмальна заробiтна плата 

станом на 01.01.2017 року - 3200 грн.) 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне акцiонерне товариство "Металит" 

код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. Станом на 01.01.2017 року ПАТ «Ельвортi» володiє одноосiбно 54,48 % 

акцiй ПрАТ «Металит» (всього – 197 697 штук). 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою товариств учасникiв правочину, 

а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ «Металит» та головою правлiння-генеральним директором ПАТ «Ельвортi». 

2 10.02.2017 Наглядова рада ПАТ 410.592 786529 0.1 Внесення змiн до договору 13.02.2017 www.elvorti.com 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів емітента 

за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Ельвортi" найму нежитлового 

примiщення за № 1041/356 

вiд 01.11.2016 року виклавши 

в новiй редакцiї п.5.2 роздiлу 

5 "НАЙМАЧ має право".  

Опис: 

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №3 вiд 10.02.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: cхвалили додаткову угоду № 2 вiд 10.01.2017 року до договору найму нежитлового примiщення за № 1041/356 вiд 

01.11.2016 року, яка укладена мiж ПАТ «Ельвортi» i ПрАТ «Металит» на 2017 рiк, розмiр орендної плати на 2017 рiк складає 410 592,00 (чотириста десять тисяч п`ятсот 

дев`яносто двi) грн. в т.ч. ПДВ.  

Предмет правочину: внесення змiн до договору найму нежитлового примiщення за № 1041/356 вiд 01.11.2016 року виклавши в новiй редакцiї п.5.2 роздiлу 5 "НАЙМАЧ має 

право". 

Загальна сума договору складає 410 592, 00 грн., в т.ч.ПДВ - 68 432,00 грн  

Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 0,1%. 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 410 592.00 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат (мiнiмальна заробiтна плата 

станом на 01.01.2017 року - 3200 грн.) 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне акцiонерне товариство "Металит" 

код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. Станом на 01.01.2017 року ПАТ «Ельвортi» володiє одноосiбно 54,48 % 

акцiй ПрАТ «Металит» (всього – 197 697 штук). 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою товариств учасникiв правочину, 

а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ «Металит» та головою правлiння-генеральним директором ПАТ «Ельвортi». 

3 10.02.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
30000 786529 3.8 

доповнити роздiл 1 пунктом 

1.2. в наступнiй редакцiї: 

загальна вартiсть електричної 

енергiї, що буде спожита у 

2017 роцi, складає 

30000000,00 грн. в тому числi 

13.02.2017 www.elvorti.com 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів емітента 

за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПДВ 5000000.00 грн. 

Опис: 

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №3 вiд 10.02.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: 

cхвалили додаткову угоду № 3 вiд 17.01.2017 року до договору про компенсацiю вартостi витрат за спожиту електроенергiю за № 245/365 вiд 01.01.2015 року, яка укладена мiж 

ПАТ «Ельвортi» i ПрАТ «Металит» на 2017 рiк в сумi 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) грн., у тому числi ПДВ 5 000 000 грн.. 

Предмет договору: доповнити роздiл 1 пунктом 1.2. в наступнiй редакцiї: загальна вартiсть електричної енергiї, що буде спожита у 2017 роцi, складає 30000000,00 грн. в тому 

числi ПДВ 5000000.00 грн. 

Загальна сума договору складає 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) грн., у тому числi ПДВ 5 000 000 грн.  

Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 3,8 % 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 30 000 000 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат (мiнiмальна заробiтна плата 

станом на 01.01.2017 року - 3200 грн.) 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне акцiонерне товариство "Металит" 

код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. Станом на 01.01.2017 року ПАТ «Ельвортi» володiє одноосiбно 54,48 % 

акцiй ПрАТ «Металит» (всього – 197 697 штук). 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою товариств учасникiв правочину, 

а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ «Металит» та головою правлiння-генеральним директором ПАТ «Ельвортi». 

4 07.06.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
70000 786529 8.8999 Постачання вiдливок 07.06.2017 www.elvorti.com 

Опис: 

07.06.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №17 вiд 07.06.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: 

cхвалили Договiр № 47-614/341 вiд 03.05.2017 року, який укладений мiж ПАТ "Ельвортi" i ПрАТ "Металит", вступив в силу з 03.05.2017 року i дiє по 30.04.2018 року, загальна 

вартiсть постачання вiдливок орiєнтовно складає 70 000 000,00 грн.(сiмдесят мiльйонiв) грн., в т.ч. ПДВ 20 %.  

Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 8,8999 %. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів емітента 

за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору 70 000 000,00 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат – 320 000,00 грн. (станом на 01.01.2017 

року мiнiмальна заробiтна плата складає 3200 грн.). 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне акцiонерне товариство "Металит" 

код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. Станом на 01.01.2017 року ПАТ "Ельвортi" володiє одноосiбно 54,4807% 

акцiй ПрАТ "Металит" (всього – 197 697 штук). 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою товариств учасникiв 

правочину, а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ "Металит" та головою правлiння-генеральним директором ПАТ "Ельвортi". 

5 07.06.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
65000 786529 8.2642 Постачання вiдливок 07.06.2017 09.06.2017 

Опис: 

07.06.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №17 вiд 07.06.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: 

схвалили додаткову угоду № 4 вiд 16.01.2017 року про внесення змiн до договору № 204-1136/341 вiд 08.12.2015 року, яка укладена мiж ПАТ "Ельвортi" i ПрАТ "Металит", 

згiдно якої в п.1.1 договору внесенi змiни щодо збiльшення загальної вартостi поставлених вiдливок, внаслiдок чого сума загальної вартостi поставлених вiдливок складає 65 

000 000,00 (шiстдесят п`ять мiльйонiв) грн., в тому числi ПДВ 20 %. 

Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" станом на 01.01.2017 року складає 786 529 000,00 грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 8,2642 %. 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 65 000 000,00 грн. i є значно вищою, нiж 100 мiнiмальних заробiтних плат – 320 000,00 грн.(мiнiмальна 

заробiтна плата станом на 01.01.2017 року - 3200 грн.) 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Приватне акцiонерне товариство "Металит" 

код за ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корп.2, офiс 201. Станом на 01.01.2017 року ПАТ "Ельвортi" володiє одноосiбно 54,4807% 

акцiй ПрАТ "Металит" (всього – 197 697 штук). 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Калапа Сергiй Георгiйович, який є посадовою особою товариств учасникiв 

правочину, а саме: Калапа С.Г. є головою наглядової ради ПрАТ "Металит" та головою правлiння-генеральним директором ПАТ "Ельвортi". 

6 04.12.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
9000 786529 1.1443 

Купiвля-продаж облiгацiй 

серiї "В" ПАТ "Ельвортi" 
05.12.2017 www.elvorti.com 

Опис: 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів емітента 

за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

04.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №38 вiд 04.12.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: 

Схвалили договiр купiвлi – продажу облiгацiй серiї «В» №1189/385 вiд 28.11.2017р., укладений мiж ПАТ «Ельвортi» та ПрАТ «Ельвортi груп» на суму 9 000 000 (дев’ять 

мiльйонiв) гривень укладений в процесi приватного розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «В» ПАТ «Ельвортi». 

Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" станом на 01.01.2017 року складає 786 529 тис. грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 1,1443 %. 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 9 000 000,00 грн. i перевищує 1% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 

«Ельвортi». 

Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину:  

1.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Калапа Сергiй Георгiйович, який є головою правлiння-генеральним директором ПАТ «Ельвортi» та є генеральним директором ПрАТ 

«Ельвортi Груп» з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр.  

2.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Штутман Павло Леонiдович, який є Головою наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та головою наглядової ради ПрАТ «Ельвортi Груп», з яким 

ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 

3.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Штутман Михайло Павлович, який є членом наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та афiлiйованою особою Штутмана Павла Леонiдовича, який є 

головою наглядової ради ПрАТ «Ельвортi Груп», з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 

4.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Попов Михайло Iванович, який є Членом наглядової ради ПАТ "Ельвортi" та членом наглядової ради ПрАТ «Ельвортi Груп», з яким ПАТ 

"Ельвортi" уклало договiр. 

7 04.12.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
31000 786529 3.9414 

Купiвля-продаж облiгацiй 

серiї "В" 
05.12.2017 www.elvorti.com 

Опис: 

04.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №38 вiд 04.12.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: 

Схвалили договiр купiвлi – продажу облiгацiй серiї «В» №1190/385 вiд 28.11.2017р., укладений мiж ПАТ «Ельвортi» та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя 

з управлiння активами «Партнер - Iнвест», яке дiє в iнтересах Закритого пайового недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Партнер –Фонд» товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер - Iнвест» на суму 31 000 000 (тридцять один мiльйон) гривень, укладений в процесi приватного 

розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «В» ПАТ «Ельвортi». 

Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" станом на 01.01.2017 року складає 786 529 тис. грн. 

Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 3,9414 %. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів емітента 

за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 31 000 тис. грн. i перевищує 1% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 

«Ельвортi». 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки заiнтересованостi: особою, яка може бути заiнтересованою у 

вчиненнi правочину є посадова особа ПАТ «Ельвортi» Попов Михайло Iванович, який є членом наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та директором ТОВ «КУА «Партнер – Iнвест», 

яке дiє в iнтересах ЗПНВIФ «Партнер –Фонд» ТОВ «КУА «Партнер – Iнвест» та з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 

8 20.12.2017 
Наглядова рада ПАТ 

"Ельвортi" 
20701.8 786529 2.632 

Постачання 

сiльськогосподарської 

технiки, запчастин до 

сiльськогосподарської 

технiки 

21.12.2017 www.elvorti.com 

Опис: 

20.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №40 вiд 20.12.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: 

Схвалили Договiр поставки №03/17-БСМ вiд 07.12.2017 р., укладений мiж ПАТ «Ельвортi» та АТ «Белiнськсiльмаш» (РФ,Пензенська обл., м.Кам'янка) на постачання 

сiльськогосподарської технiки, запчастин до сiльськогосподарської технiки, який набирає чинностi з моменту пiдписання його сторонами i дiє до 31.12.2018 року. Сума 

договору складає 45 000 000,00 (сорок п'ять мiльйонiв) рос.руб., що за курсом НБУ станом на 07.12.2017 в перерахунку на нацiональну валюту України становiть 20 701 800,00 

(двадцять мiльйонiв сiмсот одна тисяча вiсiмсот) грн. 

Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" станом на 01.01.2017 року складає 786 529 тис. грн. 

Спiввiдношення загальної суми Договору поставки №03/17-БСМ вiд 07.12.2017 р. до вартостi активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 

2,632 %. 

В договорi є ознаки заiнтересованостi i сума договору 20 701 800 грн. перевищує 1% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Ельвортi». 

Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину:  

1. Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Калапа Сергiй Георгiйович, який є головою правлiння-генеральним директором ПАТ «Ельвортi» та є головою ради директорiв АТ 

«Белiнськсiльмаш», з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 

2. Посадовi особи ПАТ «Ельвортi» Кiверник Вячеслав Анатолiйович, Медведчук Галина Борисiвна, якi є членами правлiння ПАТ «Ельвортi» та є членами ради директорiв АТ 

«Белiнськсiльмаш», з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 

3. Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Штутман Павло Леонiдович, який є Головою наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та є членом ради директорiв АТ «Белiнськсiльмаш», з яким 

ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів емітента 

за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Стонога Володимир Михайлович, який є членом наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та є членом ради директорiв АТ «Белiнськсiльмаш», з 

яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 

5. Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Штутман Михайло Павлович, який є членом наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та афiлiйованою особою Штутмана Павла Леонiдовича, який 

є членом ради директорiв АТ «Белiнськсiльмаш», з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр. 



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 

10.02.2017 13.02.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

13.03.2017 14.03.2017 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

12.04.2017 13.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.06.2017 07.03.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

04.09.2017 05.09.2017 

Відомості про прийняття рішення про розміщення 

цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків 

статутного капіталу 

04.12.2017 05.12.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

19.12.2017 22.12.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фiрма «Аудит – Юнiкс» у формi товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю;  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
22212843 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, Україна м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 

б.6 А 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

0516 26.01.2001 

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** 

 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою 

України 

273/4 

04.07.2013 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 

звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо увагу на високу концентрацiю 



господарських операцiй Товариства з пов’язаними 

сторонами, про що описано в Примiтцi 6 до фiнансовiй 

звiтностi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього 

питання.  

Номер та дата договору на проведення аудиту №36-01/17  

29.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 29.01.2018 

28.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 35000 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фiрма «Аудит – Юнiкс» у формi товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
22212843 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, Україна м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 

б.6 А 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

0516 26.01.2001 

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** 

 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою 

України 

273/4 

04.07.2013 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 

звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо увагу на високу концентрацiю 

господарських операцiй Товариства з пов’язаними 

сторонами, про що описано в Примiтцi 6 до фiнансовiй 

звiтностi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього 

питання.  

Номер та дата договору на проведення аудиту №36-01/17  

29.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 29.01.2018 

28.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 35000 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi 



Публiчного акцiонерного товариства «Ельвортi»,  

станом на 31 грудня 2017 року. 

 

Управлiнському персоналу 

ПАТ «Ельвортi»  

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку  

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Ельвортi» що складається зi звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 

виклад значущих облiкових полiтик.  

На нашу думку,фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

Публiчного акцiонерного товариства «Ельвортi» на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за 

рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. 

Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ «Ельвортi» згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами вiдповiдних норм Закону 

України «Про аудиторську дiяльнiсть», а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на високу концентрацiю господарських операцiй Товариства з пов’язаними сторонами, про що 

описано в Примiтцi 6 до фiнансовiй звiтностi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.  

Iнша iнформацiя 

Не iснує iнформацiї щодо iншої фiнансової iнформацiї Публiчного акцiонерного товариства «Ельвортi» вiдповiдно до 

законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї. На момент складання звiту аудитора iнша iнформацiя 

Товариством не надавалась. 

Ключовi питання аудиту  

Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш важливими пiд час нашого 

аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової 

звiтностi в цiлому та враховувались при формулюваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. У пояснювальному параграфi ми звернули увагу користувачiв на високу концентрацiю 

господарських операцiй Товариства з пов’язаними сторонами. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Ельвортi» за 

фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Керiвництво Товариства, несе вiдповiдальнiсть за нагляд за 

процесом фiнансового звiтування Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно 

до вимог МСА, ми використали професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крiм того, ми: 

- iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, 

розробили та виконали аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики; а також отримали аудиторськi докази, що є 

достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; 

- отримали розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;  

- оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 



- дiйшли до висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, зробили висновок, що 

не iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi б поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства 

продовжувати безперервну дiяльнiсть. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi; 

- нами зроблена оцiнка загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi, а також того, чи показує 

фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  

Ми повiдомили керiвництву Товариства iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi 

аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 

аудиту. Ми також надали керiвництву Товариства твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомили їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежнiсть, а також вiдповiднi застережнi заходи.  

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Основнi вiдомостi про емiтента 

Повна назва емiтента: Публiчне акцiонерне товариство «Ельвортi»; 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 05784437; 

Мiсцезнаходження: Україна, 25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок1; 

Дата державної реєстрацiї :14.01.1994р., 28.04.2005р. 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань вiд 

24.10.2016 року. 

Середня кiлькiсть працiвникiв -1104 чоловiки. 

Основнi види дiяльностi:  

28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства; 

Посадовi особи товариства: 

Керiвник: Голова правлiння-генеральний директор Калапа Сергiй Георгiйович. 

Головний бухгалтер: Андрєєва Наталiя Валерiївна. 

Активи Товариства 

Активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року збiльшились порiвняно з початком року на 328550 тис. грн. i, 

вiдповiдно, складають 1115069 тис. грн., у т.ч. нематерiальнi активи – 2047 тис. грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

–8376 тис. грн., основнi засоби –444449 тис. грн., iнвестицiйна нерухомiсть – 19377 тис. грн., довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств - 800 тис. грн., iншi фiнансовi iнвестицiї 

– 7406 тис. грн., запаси – 269979тис. грн., дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 324091тис. грн., за 

виданими авансами – 27589 тис. грн., по розрахункам iз бюджетом – 5305 тис. грн., iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть –188 тис. грн., грошовi кошти – 5462 тис. грн. Збiльшення активiв Товариства вiдбулось за рахунок 

збiльшення залишкiв основних засобiв, запасiв та зростання дебiторської заборгованостi.. 

За станом на 31.12.2017 року Товариство визнає Довгостроковi зобов’язання i забезпечення на суму 166920 тис. грн. в 

т.ч.: вiдстроченi податковi зобов’язання – 2453 тис. грн., довгостроковi кредити банкiв 47917 тис. грн. та iншi 

довгостроковi зобов’язання у сумi 116550 тис. грн., що представляють собою довгострокову процентну позику вiд 

юридичних осiб та зобов’язань за облiгацiями. 

Поточнi зобов’язання i забезпечення 

Станом на 31 грудня 2017року поточнi зобов’язання збiльшились на 152330 тис. грн. i вiдповiдно становлять 245401 

тис. грн., у т.ч.: короткостроковi кредити банкiв – 157396 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за 

довгостроковими зобов’язаннями – 25820 тис. грн. та за товари, роботи, послуги – 42438тис. грн., розрахунки з 

бюджетом – 6405тис. грн., зi страхування – 1199 тис. грн., з оплати працi - 4524 тис. грн., за одержаними авансами – 

1128 тис. грн., поточнi забезпечення – 5146 тис. грн. та iншi поточнi зобов’язання – 1345тис. грн. Збiльшення 

зобов’язань вiдбулось за рахунок збiльшення заборгованостi за короткостроковими кредитами банку, поточної 

кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями та кредиторської заборгованостi за товари, роботи, 

послуги. 

Власний капiтал 

Станом на 31 грудня 2017 року загальний розмiр власного капiталу становить 702748 тис. грн. Статутний капiтал ПАТ 

«Ельвортi» складає 9500000 (дев’ять мiльйонiв п’ятсот тисяч) гривень, який подiлено на 190000000 простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна, що вiдповiдає установчим документам. Форма iснування акцiй 

бездокументарна. 

Резервний капiтал – 12634 тис. грн., нерозподiленi прибутки – 680614 тис.грн. На дату складання фiнансової звiтностi 

статутний капiтал сплачено у повному обсязi. Державна частка в статутному капiталi емiтента вiдсутня. 

Згiдно даних Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України», iнформацiйна довiдка 

№148790iд вiд 02.02.2018р., станом на 01.01.2018р.,Товариство розкриває наступну iнформацiю про акцiонерiв – 

юридичних i спiльної кiлькостi - фiзичних осiб:  

№ з/п Реєстрацiйний код, Найменування/ПIБ, Країна реєстрацiї Мiсцезнаходження (мiсце проживання) 

Загальнакiлькiстьрахункiвфiзосiб КiлькiстьЦП (штук) ВiдзагальноїкiлькостiЦП 

(увiдсотках) 

1 14364800 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Восток» (Україна) Пров Унiверситетський, 1, Харкiв, 



Дзержинський, Харкiвська область, 61003 1205 0,000634 

2 21004686 Корпорацiя виробних та комерцiйних пiдприємств«СОЮЗ» (Україна) вул.Розкидайлiвська,буд.13, Одеса, 

Одеська обл., 65091 400 0,000210 

3 21600862 Приватне акцiонерне товариство «IВЕКС КАПIТАЛ» (Україна) Бульвар Тараса Шевченка, буд.33( лiт. Н) 

м. Київ,01032 1 0,000000 

4 23386054 Iнвестицiйна Компанiя «КООП- IНВЕСТ» в формi Закритого акцiонерного товариства (Україна) 21000 

0,011052 

5 23678911 Акцiонерне товариство закритого типу «Регiон Центр» (Україна) вул. К. Маркса, буд.31/36, Кiровоград, 

Кiровоградська область, 25006 332888 0,175204 

6 23754658 Фiлiя акцiонерного товариства iнвестицiйної компанiї «Євроiнвест» Закритий взаємний фонд «Перший» 

(Україна) вул. О. Яроша, буд.18-А, м. Харкiв, Харкiвська область, 61045 420 0,000221 

7 30070412 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Буд – Спред»(Україна) Нар.:71101 вул. Слави, буд.11, оф.4, м. 

Черкаси, Черкаська обл.,18002 12060 0,006347 

8 30514088 Приватне акцiонерне товариство « Кiровоградська промислова компанiя» (Україна) вул. Орджонiкiдзе, 

буд.7, оф. 102 ,м. Кiровоград, Кiровоградська область, 25002 48449 0,025499 

9 30970210 Закрите акцiонерне товариство «ФОЇЛ СЕК’ЮРIТIЗ НЬЮ ЮРОП» (Україна) Верхнiй Вал, буд 4А, 2 пов., 

м. Київ, 04071 1 0,000000 

10 32131780Товариство з обмеженоювiдповiдальнiстю «СТОIК – КОММЕРС» (Україна) пр. Iллiча, буд. 91, м. 

Донецьк, 83003 17454 0,009186 

11 32833005 Закрите акцiонерне товариство « Збутова Компанiя Червона Зiрка» (Україна) вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 

оф. 105 , м. Кiровоград, Кiровоградська область, 25002 49 0,000025 

12 34894709 Приватне акцiонерне товариство «Торговий дiм Червона Зiрка»(Україна) вул. Орджонiкiдзе, буд.7, оф. 

105 , м. Кiровоград, Кiровоградська область, 25002 52000 0,027368 

13 35189545 Приватне акцiонерне товариство « Пiрамiс»(Україна) вул. Орджонiкiдзе, буд.7, оф. 401 , м. Кiровоград, 

Кiровоградська область, 25002 46200 0,024315 

14 35720494 (Приватне акцiонерне товариство «Ельвортi Груп» Україна) вул. Орджонiкiдзе, буд.7, оф. 106 , м. 

Кiровоград, Кiровоградська область, 25002 160869873 84,668354 

15 36200098- 2331426 Товариство з обмеженоювiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер – Iнвест» 

ЗПНВIФ «Партнер – Фонд» ТОВ «КУА «Партнер – Iнвест» (Україна) вул. Орджонiкiдзе, буд.7, оф. 416 , м. 

Кiровоград, Кiровоградська область, 25002 19000000 10,000000 

16 4373680 TUDORABBEYAVIATIONLIMITED/ «Тудораббейавiейши» (Великобританiя) 4Кемп Хауз, 152-160 Сiтi 

Роуд, Лондон ECIV 2 NX, Сполучене королiвство, London 83 0.000043 

17 Фiзичнi особи 3055 4055934 2,134702 

18 Спiввласники – фiзичнi особи 6 632 0,000332 

разом 3061 

184458649 

97,083449 

Додаткова iнформацiя: по рахунку емiтента в НДУ: 100024- UA70003370 – викупленi емiтентом 24026 простих 

iменних акцiй, вiдсоток у статутному капiталi - 0,012645 

Не надали iнформацiю Депозитарнi установи/Зберiгачi: 

- 14349442, Публiчне акцiонерне товариство «Родовiдбанк» (НДУ – уповноважений на зберiгання), на загальну 

кiлькiсть цiнних паперiв 5497925 шт. простих iменних акцiй, вiдсоток у статутному капiталi – 2,893644; 

- - 30970210, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АП Сек’юрiтiз» (лiцензiю анульовано), на загальну кiлькiсть 

цiнних паперiв 19400 шт. простих iменних акцiй, вiдсоток у статутному капiталi - 0,010210. 

Прибутки (збитки): Нерозподiленi прибутки на 31 грудня 2017 року складають 680614тис. грн. За 2017 рiк Товариство 

отримало прибуток на суму 164193 тис. грн. 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства 

Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми 

його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.  

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. 

№ 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» п. 3 Цивiльного кодексу 

України. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на кiнець звiтного перiоду 702748 тис. грн. Статутний 

капiтал складає 9500 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного 

кодексу України 

Виконання Товариством значних правочинiв 

Товариство у 2017 роцi вчиняло та приймало рiшення про вчинення значних правочинiв, вартiсть яких згiдно статтi 70 

Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514-VI становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

З 01 сiчня по 31 грудня 2017 року Товариством опублiкована особлива iнформацiя. 

Сутнiсть особливої iнформацiї: 



13.02.2017р. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть 

16.02.2017р. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть. 

14.03.2017р Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

13.04.2017р. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. 

07.06.2017р. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть 

05.09.2017р. Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв 

статутного капiталу 

05.12.2017р. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть. 

21.12.2017р. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть. 

Iнформацiя щодо прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв емiтентом у 

Примiтках до фiнансової звiтностi не розкривалась. 

Подiї пiсля дати балансу 

Аудитором проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 31.12.2017 року та датою 

аудиторського висновку: 

Товариством опублiкована особлива iнформацiя, сутнiсть особливої iнформацiї: 

22.01.2018р. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Змiст iнформацiї: 

19.01.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №3 вiд 19.01.2018 р.) виникла особлива 

iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: Надано згоду на 

пiдписання договору про внесення змiн № 5512Z13-4 до iпотечного договору № 5512Z13 вiд 16 липня 2012 року, 

укладеного мiж ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України» i ПАТ «Червона зiрка» (перейменованого на 

ПАТ «Ельвортi» 24.11.2016 року).Предмет правочину: внестизмiни в п.1.4 iпотечного договору № 5512Z13 вiд 

16.07.2012 року, укладеного мiж ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України» i ПАТ «Червона зiрка» 

(перейменованого на ПАТ «Ельвортi» 24.11.2016 року), ) шляхом викладення його в такiйредакцiї: «1.4. Станом на 

дату укладення цього договору заставна вартiсть предмету iпотеки становить 149 581 500,00 (сто сорок дев’ять 

мiльйонiв п’ятсот вiсiмдесят одна тисяча п’ятсот, 00 ) гривень, в тому числi заставна вартiсть земельних дiлянок – 23 

703 000,00 грн. (двадцять три мiльйони сiмсот три тисячi, 00) гривень, (ринкова вартiсть Предмета iпотеки, визначена 

у звiтах про оцiнку Предмету iпотеки: нерухомого майна – комплексу будiвельвiд 28.08.2017 року виконаному ТОВ 

«Бюро iнвестицiйного менеджменту «Капiтал», земельних дiлянок вiд 13.10.2017 року виконаному ТОВ «Бюро 

iнвестицiйного менеджменту «Капiтал», помножена на розмiр заставного дисконта, який становить 0,75). З метою 

уникнення сумнiвiв, в рамках цього Договору пiд «заставною вартiстю Предмету iпотеки» розумiється сума, яка 

розраховується шляхом множення ринкової вартостi Предмета iпотеки, визначеної у звiтi про оцiнку Предмету 

iпотеки/ Iпотекодержателем, на розмiр заставного дисконта, зазначений у першому абзацi цього пункту Договору, та 

застосовується при розрахунку Iпотекодержателем коефiцiєнта покриття забезпеченням грошових зобов’язань 

Iпотекодавця за Кредитним договором.»" Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину складає 

149581,5 тис грн. Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 

01.01.2017 року) складає 786 529 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв ПАТ 

"Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) складає 19,018%. 

 

 

Iншi елементи: 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму : 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Аудиторська фiрма «Аудит – Юнiкс» у 

формi товариства з  

обмеженою вiдповiдальнiстю; код ЄДРПОУ 22212843 

№ i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та  

аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво № 0516 видане за рiшенням Аудиторської палати  

України вiд 26 сiчня 2001р. за № 98, термiн чинностi продовжено  

до 26 листопада 2020 року згiдно рiшення Аудиторської палати  

України № 317/4 вiд 26.11. 2015р. 

Свiдоцтво про  

вiдповiднiсть системи  

контролю якостi Свiдоцтво видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.07.2013р. за № 273/4, про те, що 

суб’єкта аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, 

створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, 

що регулюють аудиторську дiяльнiсть 

ПIБ аудитора, що проводив аудит Панкова Людмила Михайлiвна 



№, серiя, дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ Сертифiкат серiя А № 001488,виданий Рiшенням АПУ №21 

вiд 27.10.1994р. 

Термiн чинностi сертифiката подовжено до 27 жовтня 2018р., 

Рiшення АПУ вiд 26 вересня 2013р. №279/2 

Мiсцезнаходження юридичної особи  

та її фактичне мiсце розташування 25006, Україна м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, б.6 А 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр №36-01/17 вiд 29.01.2018р. 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудиторську перевiрку розпочато 29сiчня 2018 року, закiнчено 28 

березня 2018 року. 

Дата Аудиторського висновку (звiту) 28 березня 2018 року. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора була аудитор Панкова Людмила 

Михайлiвна. 

 

Директор  

АФ «Аудит – Юнiкс» ТОВ 

Аудитор Л.М. Панкова 

25006, м. Кропивницький,  

вул. Велика Пермська 6-а 

28 березня 2018 року. 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 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): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах 2017 року 

здiйснювала реєстрацiйна комiсiя. 
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 питань порядку денного на загальних зборах у 

2017 роцi вiдбувалося бюлетенями 
Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
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 2017 року не скликались Так 

 

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

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 

Позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв на вимогу акцiонерiв 

(акцiонера), якi є власником 10 i 

бiльше вiдсоткiв простих акцiй 

товариства на протязi 2017 року 

не скликались. 

Інше (зазначити) Позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв в iнших випадках. 

встановлених законом або 

Статутом товариства на протязi 

2017 року не скликались. 

У разі скликання, але не проведення чергових 

загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

Черговi загальнi збори, якi 

скликалися у 2017 роцi, були 

проведенi. 

У разі скликання, але не проведення позачергових 

загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори протягом 

2017 року не скликались. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 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. 

 

Наглядова рада не проводила самооцiнку складу, органiзацiї, дiяльностi та iн. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
37 

 

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 

 

Оцiнка роботи комiтетiв наглядової ради не проводилась, оскiльки комiтети не були створенi. 

Засiдання комiтетiв наглядової ради не проводились, оскiльки комiтети не були створенi. 

 

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 не 

отримують винагороду 

 

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 вiд 12.04.2017р., 

протокол № 20. 

 

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? 4 

 

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 Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

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 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 



інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

в 

акціонерному 

товаристві 

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 Так 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, 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 2017 

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): Товариство 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) Ні 

 

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: ПАТ 

"Ельвортi" не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

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

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 "Ельвортi" не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" за ЄДРПОУ 05784437 

Територія 
 

за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 28.30 

Середня кількість 

працівників 
1064 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 

вулиця Євгена Чикаленка, бул.1, 

м.Кропивницький, 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 31.12.2017 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 2274 2047 1336 

первісна вартість 1001 4606 5030 2248 

накопичена амортизація 1002 2332 2983 912 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3131 8376 30245 

Основні засоби: 1010 372359 444449 153313 

первісна вартість 1011 567651 666346 271864 

знос 1012 195292 221897 118551 

Інвестиційна нерухомість: 1015 18650 19377 17193 

первісна вартість 1016 28258 29737 32128 

знос 1017 9608 10360 14935 

Довгострокові біологічні активи: 1020 
   



первісна вартість 1021 
   

накопичена амортизація 1022 
   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

800 

 

800 

 

661 

інші фінансові інвестиції 1035 7406 7406 756 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 
   

Відстрочені податкові активи 1045 
   

Гудвіл 1050 
   

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 
   

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 

   

Інші необоротні активи 1090 
   

Усього за розділом I 1095 404620 482455 204871 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 150038 269979 139498 

Виробничі запаси 1101 45141 49787 35676 

Незавершене виробництво 1102 41213 53247 18445 

Готова продукція 1103 62753 165132 84446 

Товари 1104 931 1813 931 

Поточні біологічні активи 1110 
   

Депозити перестрахування 1115 
   

Векселі одержані 1120 
   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 190952 324091 20584 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

16913 

 

27589 

 

13625 

з бюджетом 1135 11513 5305 26528 

у тому числі з податку на прибуток 1136 
  

243 

з нарахованих доходів 1140 
   

із внутрішніх розрахунків 1145 
   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 676 188 979 

Поточні фінансові інвестиції 1160 
   

Гроші та їх еквіваленти 1165 11807 5462 586 

Готівка 1166 3 1 3 

Рахунки в банках 1167 11804 5461 0583 

Витрати майбутніх періодів 1170 
   

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 
   

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181    

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 
   

резервах незароблених премій 1183 
   



інших страхових резервах 1184 
   

Інші оборотні активи 1190 
   

Усього за розділом II 1195 381899 632614 201923 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 

   

Баланс 1300 786519 1115069 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 
   

Капітал у дооцінках 1405 
   

Додатковий капітал 1410 
   

Емісійний дохід 1411 
   

Накопичені курсові різниці 1412 
   

Резервний капітал 1415 12634 12634 12634 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 516421 680614 196044 

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435 
   

Усього за розділом I 1495 538555 702748 246973 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 
   

Пенсійні зобов’язання 1505 
   

Довгострокові кредити банків 1510 75000 47917 11833 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 79893 116550 10000 

Довгострокові забезпечення 1520 
  

1922 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 
   

Цільове фінансування 1525 
   

Благодійна допомога 1526 
   

Страхові резерви, у тому числі: 1530 
   

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 

   

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 

   

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 

   

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 
   

Інвестиційні контракти; 1535 
   



Призовий фонд 1540 
   

Резерв на виплату джек-поту 1545 
   

Усього за розділом II 1595 154893 166920 23755 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 24890 157396 64317 

Векселі видані 1605 
   

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 8594 25820 

 

за товари, роботи, послуги 1615 29396 42438 10783 

за розрахунками з бюджетом 1620 7473 6405 665 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 6319 5115 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1056 1199 1524 

за розрахунками з оплати праці 1630 3828 4524 2575 

за одержаними авансами 1635 13454 1128 54687 

за розрахунками з учасниками 1640 
   

із внутрішніх розрахунків 1645 
   

за страховою діяльністю 1650 
   

Поточні забезпечення 1660 3310 5146 813 

Доходи майбутніх періодів 1665 
   

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 
   

Інші поточні зобов’язання 1690 1070 1345 702 

Усього за розділом IІІ 1695 93071 245401 136066 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 
   

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 

   

Баланс 1900 786519 1115069 406794 

 

Примітки 

Бухгалтерський облiк ПАТ "Ельворті" ведеться 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 "Ельворті", 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) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" за ЄДРПОУ 05784437 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1049279 938492 

Чисті зароблені страхові премії 2010 
  

Премії підписані, валова сума 2011 
  

Премії, передані у перестрахування 2012 
  

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 
  

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 719154 ) ( 649655 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

330125 

 

288837 

 збиток 2095 ( ) ( ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 

  

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 
  

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 
  

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 
  

Інші операційні доходи 2120 89162 84228 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 

  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 

  

Адміністративні витрати 2130 ( 27947 ) ( 22437 ) 

Витрати на збут 2150 ( 43632 ) ( 29982 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 98578 ) ( 73112 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( ) ( ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( ) ( ) 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

249130 

 

247534 

 збиток 2195 ( ) ( ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 
  

Інші фінансові доходи 2220 
 

1479 

Інші доходи 2240 5915 2036 

Дохід від благодійної допомоги 2241 
  

Фінансові витрати 2250 ( 53737 ) ( 40091 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 

Інші витрати 2270 ( 1033 ) ( 4530 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 
  

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

200275 

 

206428 

 збиток 2295 ( ) ( ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 36082 37163 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 

  

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

164193 

 

169265 

 збиток 2355 ( ) ( ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 
  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 
  

Накопичені курсові різниці 2410 
  

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 

  

Інший сукупний дохід 2445 
  

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 
  

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 

  

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 
  

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 164193 169265 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 693758 543719 

Витрати на оплату праці 2505 96681 63143 

Відрахування на соціальні заходи 2510 21201 13790 

Амортизація 2515 37504 33788 

Інші операційні витрати 2520 83084 67710 



Разом 2550 932228 722150 

 

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 0.86417 0.89087 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.86417 0.89087 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 
  

 

Примітки 

Фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства 

«Ельворті» за 2017 рiк складена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Чистий прибуток пiдприємства за звiтний перiод 

становить 164193 тис.грн. ПАТ "Ельворті" є платником 

податку на прибуток на загальних підставах згідно ПКУ. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" за ЄДРПОУ 05784437 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 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 

 

1219357 

 

988916 

Повернення податків і зборів 3005 79503 37997 

у тому числі податку на додану вартість 3006 79503 37761 

Цільового фінансування 3010 1424 1139 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 
  

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1245 16174 

Надходження від повернення авансів 3020 1002 19135 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 11 7 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 
 

301 

Надходження від операційної оренди 3040 5501 4902 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 
  

Надходження від страхових премій 3050 
  

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 
  

Інші надходження 3095 2937 4084 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 969665 ) 

 

( 778883 ) 

Праці 3105 ( 76918 ) ( 49568 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 21045 ) ( 13495 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 60223 ) ( 50711 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 34833 ) ( 31629 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( ) ( 67 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 25390 ) ( 19015 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 40222 ) ( 22295 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 138498 ) ( 4430 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( 2 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( ) ( ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( ) ( ) 

Інші витрачання 3190 ( 22367 ) ( 12673 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -17958 140598 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

  

необоротних активів 3205 520 3136 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 

  

дивідендів 3220 
  

Надходження від деривативів 3225 
  

Надходження від погашення позик 3230 
  

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 

  

Інші надходження 3250 
  

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( ) ( 4631 ) 

необоротних активів 3260 ( 93759 ) ( 40220 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -93239 -41715 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

  

Отримання позик 3305 790184 213392 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 

  

Інші надходження 3340 40 
 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( ) ( ) 

Погашення позик 3350 630878 279495 

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 53783 ) ( 39944 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( ) ( ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( ) ( ) 



Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 105563 -106047 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5634 -7164 

Залишок коштів на початок року 3405 11807 19705 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 711 734 

Залишок коштів на кінець року 3415 5462 11807 

 

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 2,58 та порiвняно з минулим роком зменшився 

на 1,63. 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 1,10 грн. реалiзованої продукцiї. Коефiцiєнт 

рентабельностi продукцiї, який характеризує розмiр 

прибутку вiд реалiзацiї продукцiї на одиницю реалiзованої 

продукцiї становить 0,33. 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) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" за ЄДРПОУ 05784437 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 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 

    

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 

 
X 

 
X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 

    

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 

    

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 
    

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 

    

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 

    

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 

    

Фінансові витрати 3540 X 
 

X 
 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 

    

Збільшення (зменшення) запасів 3551 
    

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 

    

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
3553 

    



продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 
    

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 

    

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 

    

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 

    

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 

    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 
    

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 

    

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 

    

Сплачений податок на прибуток 3580 X 
 

X 
 

Сплачені відсотки 3585 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 

    

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

 
X 

 
X 

необоротних активів 3205 
 

X 
 

X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 

 
X 

 
X 

дивідендів 3220 
 

X 
 

X 

Надходження від деривативів 3225 
 

X 
 

X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 

 
X 

 
X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3250 
 

X 
 

X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 

 
X ( ) 



необоротних активів 3260 X 
 

X 
 

Виплати за деривативами 3270 X 
 

X 
 

Витрачання на надання позик 3275 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 

    

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

 
X 

 
X 

Отримання позик 3305 
 

X 
 

X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 

 
X 

 
X 

Інші надходження 3340 
 

X 
 

X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 

 
X 

 

Погашення позик 3350 X 
 

X 
 

Сплату дивідендів 3355 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 

 
X 

 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 
 

X 
 

Інші платежі 3390 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 

    

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 

    

Залишок коштів на початок року 3405 
 

X 
 

X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 

    

Залишок коштів на кінець року 3415 
    

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим 

методом. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" за ЄДРПОУ 05784437 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 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 9500 

  
12634 518856 

  
540990 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 
        

Виправлення 

помилок 
4010 

    
2435 

  
2435 

Інші зміни 4090 
        

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 9500 
  

12634 516421 
  

538555 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 
    

164193 
  

164193 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 
        



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 
        

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 
        

Накопичені 

курсові різниці 
4113 

        

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 
        

Інший сукупний 

дохід 
4116 

        

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 
        

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 
        

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 
        

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 
        

Сума чистого 4220 
        



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 
        

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 
        

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 
        

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 
        

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 
        

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 
        

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 

        

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 
        

Інші зміни в 

капіталі 
4290 

        

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 
        



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 

    
164193 

  
164193 

Залишок на 

кінець року 
4300 9500 

  
12634 680614 

  
702748 

 

Примітки 

Компанія визнає, оцінює  та подає  інформацію щодо фінансових інструментів 

власного капіталу  у відповідності до МСБО 39  «Фінансові інструменти : визнання та 

оцінка» та МСБО 32  «Фінансові інструменти: подання» . 

Акціонерний капітал компанія визнає в сумі 9500 тис. грн. 

Акціонерний капітал  станом на 31 грудня 2016 року  та на 31 грудня 2017 року –  це  

статутний капітал  товариства, що становить  9 500 000,00 грн. і поділено на  

190 000 000  простих іменних акцій вартістю 0,05 грн.   

Форма існування акцій  бездокументарна. 

Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено 

повністю  за 190 000 000  простих іменних акцій  на   загальну суму 9 500 000,00 грн., 

що складає 100 відсотків статутного капіталу. 

В попередніх періодах Компанією створено резерв на покриття можливих збитків в 

сумі 12 634  тис. грн. і протягом звітного року не змінювався.  

На початок  звітного періоду Компанія визнає прибуток  в сумі 516 421 тис. грн., на 

кінець звітного періоду – 680 614 тис. грн. 

За період 2017 року власний капітал Компанії збільшився на 164 193 тис. грн.  

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 
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Примітка 1. Інформація про Компанію 
Найменування Компанії – Публічне акціонерне товариство «Ельворті»; 

Код ЕДРПОУ  – 05784437; 

Організаційно-правова форма – акціонерне товариство; 

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

1. 

Дата державної реєстрації – 14 січня 1994 року, зареєстровано Виконавчим комітетом 

Кіровоградської міської ради. 

Власниками Компанії є  акціонери, фізичні та юридичні особи, що утримують 190 000 000 

простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. Юридична особа – ПрАТ «Ельворті 

Груп» ( код ЄДРПОУ – 35720494), м. Кропивницький, утримує акції, що складають 84,67 % 

статутного капіталу Компанії.  

Основною метою ПАТ  «Ельворті»  є здійснення підприємницької діяльності для 

одержання прибутку в інтересах акціонерів Компанії , покращення добробуту акціонерів у вигляді 

зростання ринкової вартості акцій Компанії,  отримання акціонерами дивідендів, а також 

задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в продукції та послугах шляхом 

здійснення виробничо-господарської діяльності. 

Компанія є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші 

рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм повним найменуванням та символікою, 

фірмовий бланк, товарний знак та здійснює свою діяльність відповідно до норм чинного 

законодавства України. 



ПАТ «Ельворті» –  провідний виробник посівної і грунтообробної техніки в Україні. 

Найбільше підприємство в області сільськогосподарського машинобудування. Основним видом 

діяльності компанії є виробництво  зернових і просапних сівалок, суцільних і міжрядних 

культиваторів, дискових борін, посівних  комплексів, обприскувачів, навантажувачів і т.п. 

Найбільшу питому вагу займає виробництво сільськогосподарської техніки для рослинництва. 

Класифікація основного виду діяльності по КВЕД 28.30: «Виробництво машин і устаткування для 

сільського та лісового господарства» 

Продукція ПАТ «Ельворті» сертифікована в Україні, Європейському Союзі та в бувших 

країнах СНД. 

Основним ринком для реалізації сільськогосподарської техніки є Україна, Росія, Казахстан, 

Молдова, Угорщина, Чехія, Литва, Латвія, Словаччина, Румунія, Польща. 

Компанія має свої представництва в Росії, Білорусі, Казахстані. У всіх країнах зарубіжжя, 

куди регулярно постачається техніка, діють дилерські центри. 

Перспективні плани розвитку Компанії полягають у створенні та виведенні на ринок нових 

моделей техніки, модернізації існуючої техніки, збільшенні обсягів виробництва, розширенні 

ринків збуту, залученні нових клієнтів, покращенні якості продукції.  

Компанія функціонує  в умовах коли економіка України хоч і визнана ринковою, але 

продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що 

розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем 

ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції. Стабільність економіки і 

відповідно стабільність діяльності Компанії залежить  в значній мірі від політики та дій уряду, 

спрямованих на реформування адміністративної та правової системи.  

На українську економіку і відповідно на діяльність Компанії впливають ринкові коливання 

та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова та українська фінансові 

кризи призвели до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках та 

ускладнення умов кредитування в Україні. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються 

урядом України, існує певна невизначеність щодо фінансового стану,  результатів операцій та 

економічних перспектив Компанії. 

Керівництво Компанії вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки 

економічної стабільності в умовах, що склалися, але подальше погіршення ситуації в світовій 

економіці та економіці України може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан 

Компанії, який неможливо визначити на цей момент.  

 

 

Примітка 2. Основні підходи до складання фінансової звітності. 

 
2.1 Достовірне подання та відповідальність МСФЗ 

 

У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 419 з 1 січня 2012 року Компанія складає фінансову звітність згідно 

з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Фінансова звітність Компанії за 2017 рік є повною річною фінансовою звітністю, що 

складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені 

Комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової 

звітності. 

Основні принципи облікової політики Компанії на 2017 рік затверджені наказами по 

Товариству № 445 від 31.12.2014 року з доповненнями від 27.08.2015 № 162. Облікова політика 

відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фінансової звітності за 

МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2017 року). 



Річна фінансова звітність була складена у відповідності до вимог МСФЗ. При формуванні 

фінансової звітності Компанія керувалась також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Для подання звітності у державні органи 

додатково були складені форми, що відповідають вимогам Н(П)СБО 1.  

Представлена фінансова звітність за 2017 є повним комплектом фінансової звітності, що 

повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до 

фінансової звітності Компанії. 

 

2.2 Звітна дата за звітний період 

Датою річної фінансової звітності за 2017 рік є кінець дня 31 грудня 2017 року. звітним періодом, 

за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 

грудня 2017 року. 

 

2.3 Функціональна валюта, валюта подання фінансової звітності та одиниця її виміру 

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою та 

валютою подання фінансової звітності Компанії. Уся фінансова інформація, представлена в 

українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше. 

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в 

іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату 

здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, 

перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі 

курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період. 

 

2.4 Принципи оцінок 

Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній 

вартості. 

 

2.5 Безперервність діяльності 

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності 

Компанії, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов’язань відбувається в ході 

її звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 

провести в тому випадку, коли Компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-

господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

  

2.6 Використання суджень та припущень для оцінки 

При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, 

які впливають на величину активів та зобов’язань, відображених у звітності. Встановлені 

припущення та судження  ґрунтуються  на історичному досвіді, поточних та очікуваних 

економічних умовах та іншій доступній інформації. Судження, що найбільш суттєво впливають на 

суми визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань 

балансової вартості активів та зобов’язань  в наступному фінансовому році включають: 

 Строк експлуатації основних засобів; 

 Знецінення активів; 

 Судові спори;  

 Відстрочені податкові активи і зобов’язання. 

 

Примітка 3. Суттєві положення облікової політики. 
 

3.1 Основа подання інформації 

При підготовці та поданні інформації Компанія керується  МСБО 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та іншими МСФЗ 

та МСБО. Відповідно до вказаних  МСФЗ  та МСБО Компанія намагається забезпечити, щоб 



фінансова звітність Компанії, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину 

періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію. 

Істотні оцінки, думки та припущення Компанія  робить на основі  МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 

інших МСФЗ та МСБО. 

Повний комплект фінансової звітності Компанії включає: 

 Звіт про фінансовий стан на кінець року. 

 Звіт про сукупні доходи за період. 

 Звіт про зміни у власному капіталі за період. 

 Звіт про рух грошових коштів за період. 

 Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 

пояснення. 

Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту фінансової 

звітності. 

Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

У разі якщо Компанія буде мати намір ліквідуватися чи припинити діяльність або не буде 

реальної альтернативи таким заходам, то фінансова звітність не буде складена на основі 

припущення про безперервність і інформація про цей факт та причини його будуть розкриті в 

примітках до фінансової звітності. 

Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за 

принципом нарахування. 

Компанія розкриває  порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх 

сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає два звіти про фінансовий стан та 

з усіх інших звітів та відповідні примітки. 

Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 0,1% від підсумку звіту про 

фінансовий стан за період. 

Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська 

гривня. 

 

3.2 Форма та назви фінансових звітів 

 

3.2.1 Звіт про фінансовий стан Компанії  включає статті , що подають такі суми: 

 Нематеріальні активи; 

 Основні засоби; 

 Незавершені капітальні інвестиції; 

 Інвестиції до погашення; 

 Інвестиційна нерухомість; 

 Довгострокова дебіторська заборгованість; 

 Запаси; 

 Торговельна та інша дебіторська заборгованість; 

 Грошові кошти та їх еквіваленти; 

 Загальна сума активів, класифікованих, як утримувані для продажу, та 

активи, включені у ліквідаційні групи, класифіковані, як утримувані для продажу, відповідно до 

МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»; 

 Статутний капітал і резерви; 

 Нерозподілений прибуток; 

 Відстрочені податкові зобов’язання; 

 Довгострокові зобов’язання за кредитами банків; 

 Інші довгострокові зобов’язання; 

 Короткострокові забезпечення; 

 Поточні зобов’язання за кредитами банків; 

 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 



 Торговельна та інша кредиторська заборгованість; 

 Зобов`язання, включені у ліквідаційні групи, класифіковані як утримувані для 

продажу, відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність». 

Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період, у звіті про сукупні доходи. 

 

3.2.2 Звіт про сукупні доходи Компанії включає рядки, які подають такі суми за період: 

 Дохід; 

 Собівартість реалізованої продукції; 

 Інші доходи; 

 Адміністративні витрати; 

 Витрати на збут; 

 Інші витрати; 

 Фінансові доходи; 

 Фінансові витрати; 

 Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що 

обліковується за методом участі в капіталі; 

 Якщо фінансовий актив перекласифікований так, що він оцінюється за 

справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між 

попередньою балансовою вартістю та його справедливою вартістю на дату перекласифікації (як 

визначено в МСФЗ 9 ); 

 Податкові витрати; 

 Одна сума, що складається з підсумку прибутку або збитку від припинених 

видів діяльності після сплати податків та прибутку або збитку після сплати податків, визнаного 

після оцінки до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів 

чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність; 

 Прибуток або збиток; 

 Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм 

характером; 

 Частку іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, 

що обліковується за методом участі в капіталі; 

 Загальний сукупний прибуток.   

Компанія розкриває у Звіті про сукупні доходи такі статті: 

 прибуток або збиток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та 

власників материнської Компанії; 

 загальний сукупний прибуток за період, що відноситься до неконтрольованих 

часток та власників материнської Компанії. 

Компанія подає аналіз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, із застосуванням методу 

«функції витрат» згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності», вважаючи що таке подання є 

достовірним і більш доречним. 

 Прибуток до оподаткування. 

Додатково Компанія, у відповідності до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», 

розкриває інформацію про характер витрат. 

 

3.2.3 Звіт про зміни у власному капіталі  Компанії включає таку інформацію: 

 загальний сукупний прибуток за період, із зазначенням окремо загальних сум, 

що відносяться до власників материнського підприємства та до неконтрольованих часток ; 

 для кожного компоненту власного капіталу впливи ретроспективного 

застосування або ретроспективного перерахунку,  визнаного відповідно до МСБО 8; 

 для кожного компоненту власного капіталу, зіставлення вартості на початок 

та на кінець періоду, окремо розкриваючи зміни в результаті: 

а) прибутку чи збитку; 

б) іншого сукупного прибутку; 



в) операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, показуючи 

окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у частках власності у дочірніх 

підприємствах, які не спричинили втрату контролю. 

 

3.2.4 Звіт про рух грошових коштів Компанії, надає інформацію, яка дає користувачам 

змогу оцінювати зміни в чистих активах суб’єкта господарювання, його фінансовій структурі (у 

тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та строки 

грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливостей. Звіт 

складається за прямим методом. 

 

3.2.5  Примітки до фінансової звітності. Компанія розкриває: 

 інформацію про основу складання фінансової звітності і про конкретні 

облікові політики; 

 розкриває інформацію, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фінансовій 

звітності; 

 надає інформацію, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є доречною 

для її розуміння. 

 
 3.3 Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 
 
 3.3.1 Визнання та оцінка основних засобів. 
Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».  

Компанія визнає основними засобами матеріальні об`єкти, що їх: 

 утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи 

наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; 

 використовують за очікуванням протягом більше одного року і грошовою 

вартістю більше 6 тис. грн.  

Компанія, після визнання основного засобу активом,  обирає своєю обліковою політикою 

модель «собівартості» і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої 

амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, 

перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, 

переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.  

Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 1%  від собівартості 

основного засобу. 

Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної експлуатації 

 
Групи Мінімально допустимі 

строки корисного 

використання, років 

група 1 – земельні ділянки - 
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом 15 
група 3 – будівлі 20 
споруди 15 
передавальні пристрої 10 
група 4 – машини та обладнання 10 
З них:  
електронно-обчислювальні машини, 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 6000 гривень 

5 

група 5 – транспортні засоби 8 
група 6 – інструменти, прилади, інвентар, меблі 4 



Групи Мінімально допустимі 

строки корисного 

використання, років 

група 7 – тварини 6 
група 8 – багаторічні насадження 10 
група 9 – інші основні засоби 12 
група 14 – інвентарна тара 6 

 

Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов’язково перед складанням 

річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією 

протягом  IV кварталу поточного року.  

 

 

3.3.2 Подальші витрати. 

Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не введені в експлуатацію 

придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні 

будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об’єкту 

переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного 

будівництва не нараховується. Непридатні для подальшого використання частини основних 

засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт. 

Витрати на ремонт та обслуговування відносяться до складу витрат того періоду, коли такі 

витрати були понесені. 

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та 

збитків по мірі їх виникнення. 

У вартість незавершених капітальних інвестицій включені аванси, видані на капітальне 

будівництво і придбання основних засобів. 

  

3.3.3 Амортизація основних засобів. 

Вартість об’єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації 

протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об’єктів основних засобів, 

амортизація розраховується прямолінійним методом.  

Для кожного об’єкту основних засобів  встановлюється свій очікуваний строк корисного 

використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, 

аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для 

Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із 

застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними 

активами. Терміни корисного використання встановлені наказом про облікову політику 

Товариства № 445 від 31.12.2014 року. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не 

рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається.  
Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на кінець 

кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни 

відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова 

політика, зміни в облікових оцінках та помилки». 

Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на 

амортизаційні відрахування протягом періоду. 

 

3.3.4.  Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи  визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 

 Нематеріальні активи  придбані або створені Компанією зараховуються на баланс за 

собівартістю у відповідності до МСБО 38 «Нематеріальні активи».   



Після первісного визнання, Компанія оцінює нематеріальний актив за моделлю 

«собівартості», це модель, коли нематеріальні активи відображаються за собівартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення 

корисності. 

Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. 

Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації 

Компанія приймає за нуль. 

 

Компанія встановлює такі групи нематеріальних активів та строки корисної експлуатації: 

 

Групи Строк дії права 

користування 
група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, 

іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про 

природне середовище) 

Відповідно до 

правовстановлюючого 

документа 

група 2 – права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім 

права постійного користування земельною ділянкою відповідно до закону, право 

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) 

Відповідно до 

правовстановлюючого 

документа 

група 3 – права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для 

товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на 

придбання яких визнаються роялті 

Відповідно до 

правовстановлюючого 

документа 

група 4 – права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім 

тих, витрати на придбання яких визнаються роялті  

Відповідно до 

правовстановлюючого 

документа, але не менш як 5 

років 

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання 

економічних та інших привілеїв тощо) 

Відповідно до 

правовстановлюючого 

документа 

Інвентаризація нематеріальних активів  проводиться раз на рік обов’язково перед 

складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється 

Компанією протягом  IV кварталу поточного року.  
 

3.4  Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості. 

Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою 

отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у 

відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».  

Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість: 

- будівлі, які є власністю Компанії та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами 

про операційну оренду. 

Компанія обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної нерухомості, модель 

«собівартості» і обліковує інвестиційну нерухомість  за собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у відповідності до 

аналогічних  об’єктів основних засобів. 

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює 1 (одному) відсотку від первісної 

вартості об’єкта. 

 

3.5   Запаси. 

 Компанія обліковує  запаси у відповідності до МСБО 2 «Запаси».   

Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин: 

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 «Запаси». 

 Компанія класифікує запаси: 

 виробничі запаси; 

 незавершене виробництво; 

 готова продукція; 

 товари. 



Компанія визначає собівартість запасів  за формулою «середньозваженої» собівартості. 

Згідно з формулою середньозваженої собівартості, собівартість кожної одиниці визначається із 

середньозваженої собівартості подібних одиниць на початок періоду та собівартості подібних 

одиниць, що були придбані або вироблені протягом періоду. 

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості робіт, послуг  Компанія 

складає по кожному окремому виду виробленої  продукції. 

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому 

визнається відповідний дохід. 

Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та втрати запасів визнаються 

Компанією витратами періоду, в якому відбулося списання або втрата. 

У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент основного засобу), вони 

визнаються витратами протягом строку корисної експлуатації цього активу. 

 

3.6 Зменшення корисності активів. 

Компанія застосовує МСБО 36 «Зменшення корисності активів» для забезпечення обліку  

своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування .  

 

Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його 

очікуваного відшкодування.  Сума, на яку  балансова вартість активу або одиниці, що генерує 

грошові кошти, перевищує суму  його (її) очікуваного відшкодування  визнається збитком від 

зменшення корисності. 

 

 

3.7 Фінансові інструменти. 

 

3.7.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів 

 Компанія визнає, оцінює  та подає  інформацію щодо фінансових інструментів у 

відповідності МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» . 

Компанія вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до 

виникнення фінансового активу у одного суб`єкта господарювання та фінансового зобов`язання 

або інструмента капіталу, у іншого суб`єкта господарювання. 

Компанія визнає фінансовим активом  будь-який актив, що є: 

 грошовими коштами; 

 інструментом власного капіталу іншого суб`єкта господарювання; 

 контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив 

та обмінювати фінансові інструменти; 

 контрактом, розрахунки за яким  здійснюватимуться власними інструментами 

капіталу. 

Компанія визнає фінансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є: 

 контрактним зобов`язанням надавати грошові кошти або інші фінансові 

активи іншому суб`єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові 

зобов`язання; 

 контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами 

капіталу. 

Фінансові зобов’язання визнаються  первісно за справедливою вартістю за вирахуванням суми 

прямих витрат за операціями. 

Доходи і витрати, при припиненні визнання фінансового зобов’язання, визнаються у складі 

чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання.  

Фінансові активи і фінансові зобов’язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти 

грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов’язання та позики.  

Протягом звітного періоду Товариство не використовувала фінансових деривативів, 

процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. 



Фінансові активи та фінансові зобов’язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума  

представленню  у звіті про фінансовий стан тоді, коли є здійснене в цей момент юридичне право 

на взаємозалік визнаних сум. 

Припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання відбувається у 

відповідності до критеріїв МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» . 

 

 

3.7.2 Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі. 

До складу еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові високоліквідні 

фінансові вкладення, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти, зі строком погашення 

не більше трьох місяців, вартість яких схильна до незначних коливань. 

Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії  грошові кошти та їх еквіваленти 

складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової звітності. 

 

3.7.3 Операції в іноземній валюті. 

При переведенні результатів та фінансового стану Компанії у валюту подання фінансової 

звітності Компанія керується МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».  

Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти,  

відображаються Компанією у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату 

проведення операції. 

 Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у 

функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. 

Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. 

 

3.7.4 Позики та дебіторська заборгованість  

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або 

визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку.  

Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий 

стан, включаються до складу необоротних активів. 

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) 

та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша 

дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну 

заборгованість створюється за наявності об’єктивних свідоцтв того, що Товариство не зможе 

отримати заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська 

заборгованість знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його 

банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська 

заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську 

заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду. 

 

3.7.5 Податок на додану вартість 

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

з урахуванням Підрозділу 2 Розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення». Зобов’язання 

Ткомпанії з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, що акумульована за звітний період, та виникає на 

дату відвантаження товарів покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати від 

покупців, в залежності від того, що відбулося раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку 

Компанія має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий 

кредит виникає в момент отримання товарів (робіт, послуг) або в момент оплати постачальнику в 

залежності від того, що відбулося раніше. ПДВ по операціям з продажу та придбання визнається в 

балансі розгорнуто та відображається окремо як актив та зобов’язання з ПДВ. 

 



 

3.8 Класифікація поточна та непоточна. 

Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між 

придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти грошових 

коштів. 

Актив  класифікується як поточний, якщо: 

 Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи 

спожити його у своєму нормальному операційному циклі; 

 Компанія утримує актив в основному з метою продажу; 

 Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців 

після звітного періоду; 

 актив є грошовими коштами чи  еквівалентами грошових коштів, якщо 

немає обмеження щодо їх використання. 

 Інші активи  класифікуються як непоточні. 

Зобов’язання  класифікується як поточне, якщо: 

 Компанія сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального 

операційного циклу; 

 Компанія утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; 

 зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після 

звітного періоду; 

 Компанія не має права відстрочити погашення зобов’язання протягом як 

мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Інші зобов’язання класифікуються як непоточні.  

Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного 

використання. 

 

 

3.9  Витрати на позики. 

 У відповідності до МСБО 23 «Витрати на позики» Компанія визнає  витрати на позики, що 

безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу і є 

собівартістю такого активу та інші витрати на позики, які визнаються як витрати. 

Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням 

ефективного доходу по зобов’язаннях. 

Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до 

придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються 

у витрати по мірі їх виникнення. 

 

 3.10 Пенсійні зобов`язання та інші виплати персоналу. 

У відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам» Компанія визнає : 

 зобов`язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які 

будуть сплачені в майбутньому; 

 витрати, якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає 

внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам . 

Компанія проводить такі виплати працівникам: 

 короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на 

соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та 

матеріальні допомоги; 

 виплати при звільнені. 

Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що 

діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як 

витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 

 

 



3.11 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи . 

Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має 

юридичні або добровільно взяті на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем 

ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а 

також суму зобов’язання можна достовірно визначити.  

Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи». 

Компанією щомісяця строюються такі забезпечення для відшкодування наступних 

операційних витрат:  

 на виплату відпусток працівникам. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається 

щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, 

обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального 

планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

 виконання гарантійних зобов’язань на ремонт готової продукції. Сума такого забезпечення 

визначається щомісяця у відсотках від доходу реалізованої продукції. Фактичний відсоток 

визначається (розраховується) щорічно на підставі фактичних витрат на гарантійні ремонти 

та обслуговування як середній за останні 3 (три) роки.  

 

Умовні активи та зобов’язання визнаються Компанією у відповідності до МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

Умовними активами Компанія визнає можливі активи, які виникають внаслідок минулих 

подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи 

кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією. 

Умовними зобов’язаннями  Компанія визнає можливі зобов’язання, які виникають 

внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не 

відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються 

Компанією або це можуть бути існуючі зобов’язання, які виникли в результаті минулих подій, але 

вибуття ресурсів щодо їх погашення є малоймовірним та сума їх не може бути достовірно оцінена. 

 

 

3.12 Оренда. 

Компанія застосовує МСБО 17 «Оренда»  проводячи операції, що передбачають угоди, 

згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право 

користування активом протягом погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції з оренди 

як операційну оренду та фінансову оренду. 

Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди проводиться  Компанією у 

відповідності з МСБО 17 «Оренда». 

 

 

3.13 Прибуток на акцію. Податок на прибуток. 

Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на 

долю звичайних акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу. 

Компанія у відповідності до МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає обліковий підхід до 

податків на прибуток. Компанія обліковує поточні та майбутні податкові наслідки: 

 майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів 

(зобов`язань), які визнані  в звіті про фінансовий стан Компанії; 

 операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій 

звітності Компанії . 

Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі 

податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. 

Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи 

зобов`язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими 



вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Компанія, 

визнає відстрочене податкове зобов`язання  (відстрочений податковий актив). 

 

 

3.14 Операційні та неопераційні доходи та витрати 

Операційні доходи і витрати включають різні види доходів і витрат, що виникають в 

результаті господарської діяльності Товариства. 

Певні доходи і витрати презентовані окремо від доходів та витрат від операційної діяльності 

у зв’язку з їх істотністю і природою виникнення для повнішого віддзеркалення фінансових 

результатів діяльності Товариства.  

 

 

3.15  Дохід. 
Компанія застосовує МСБО 18 «Дохід»  до обліку доходу, який виникає в результаті таких 

операцій і подій : 

 продаж товарів; 

 надання послуг; 

 використання активів Компанії іншими сторонами, результатом чого є 

відсотки, роялті та дивіденди. 

Компанія оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана  або 

підлягає отриманню. 

Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

 Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з 

власністю на товар; 

 за компанією не залишається ані подальша участь управлінського 

персоналу у формі, яка, як правило, пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за 

проданими товарами; 

 суму доходу можна достовірно оцінити; 

 ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з 

операцією; 

 витрати, які були або будуть, понесені у зв’язку з операцією, можна 

достовірно оцінити. 

Дохід від надання послуг визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

 можна достовірно оцінити суму доходу; 

 є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з 

операцією; 

 можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець 

звітного періоду; 

 можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та 

витрати, необхідні для її завершення. 

Ступінь завершеності операції визначається методом огляду виконаної роботи.  

Компанія класифікує доходи як : 

 дохід від звичайної діяльності; 

 прибуток від інших операцій. 

Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності 

Компанії. 

Основним видом доходу Компанії є виробництво сільськогосподарської техніки для 

рослинництва. 

 

  

3.16 Пов’язані сторони. 

 Компанія у відповідності до МСБО 24  «Розкриття інформації про зв’язані сторони» 

розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого 



впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а 

також операціями та залишками заборгованості. 

Зв’язаними особами Компанія вважає фізичних або юридичних осіб за такими ознаками: 

 фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює 

Компанію – має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; 

 юридична особа, що контролює Компанію – має суттєвий вплив або є 

членом провідного управлінського персоналу; 

 юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з 

Компанією; 

 інше, передбачене МСБО 24. 

 

 

3.17 Події після звітної дати. 

У відповідності до МСБО10 «Події після звітного періоду» Компанія  визначає  сприятливі 

та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження  фінансової 

звітності до випуску. Компанія визначає два типа подій: 

 події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду 

(події, які вимагають коригування після звітного періоду); 

 події, які свідчать про умови,  що виникли після звітного періоду (події, 

які не вимагають коригування після звітного періоду). 

Згідно вимог МСБО 10 «Події після звітного періоду» Компанія  коригує  фінансову 

звітність стосовно подій після звітного періоду та розкриває інформацію про такі коригування. 

Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в 

примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року 

    

тис. грн. 
Примітки 

31 грудня 

2017 

31 грудня 

2016 

АКТИВИ       

Непоточні активи       

Нематеріальні активи 4.1 2 047  2 274  

Основні засоби 4.2 444 449  372 359  



Незавершені капітальні інвестиції 4.3 8 376 3 131 

Фінансові інвестиції  довгострокові 4.6.1 8 206  8 206  

Інвестиційна нерухомість 4.4 19 377  18 650  

  

 

482 455  404 620  

Поточні активи 

 

    

Запаси 4.5 269 979  150 038  

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 4.6.2  357 173  220 054 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4.6.3 5 462  11 807  

  

 

632 614  381 899  

Усього активи 

 

1 115 069   786 519 

Власний капітал та зобов'язання  

 

    

Власний капітал 

 

    

Статутний капітал 4.7.1 9 500   9 500 

Резервний капітал 4.7.1  12 634 12 634  

Нерозподіленні прибутки 

 

680 614   516 421 

Усього капітал 

 

702 748   538 555 

  

 

    

Непоточні зобов'язання 

 

    

Відстрочені податкові зобов'язання 4.6.4 2 453 - 

Довгострокові кредити банків 4.6.5 47 917  75 000  

Інші довгострокові зобов'язання  4.6.7  116 550  79 893 

  

 

 166 920  154 893 

Поточні зобов'язання 

 

    

Короткострокові забезпечення 4.6.10 5 146  3 310  

Короткострокові позики 4.6.8  157 396  24 890 

Поточна заборгованність за довгостроковими 

зобов'язаннями  4.6.9 25 820   8 594 

Торговельна та інша кредиторська 

заборгованність 4.6.8  57 039  56 277 

  245 401 93 071 

Всього зобов'язань 

 

 412 321  247 964 

Разом власний капітал та зобов'язання 

 

1 115 069   786 519 

 
 

 

 

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, який 

закінчився 31 грудня 2017 року 

    

в тис. грн. 

Примітки 

Рік, що закінчився 31 

грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) 4.8.1  1 049 279 938 492  

Собівартість реалізованної продукції (робіт, 

послуг) 
4.9.1 (719 154) (649 655) 



Валовий прибуток 

 

330 125 288 837 

Інші доходи 4.8.2 95 077   86 264 

Адміністративні витрати 4.9.2  (27 947)  (22 437) 

Витрати на збут 4.9.3  (43 632)   (29 982) 

Інші витрати 4.9.4 (99 611)   (77 642) 

Фінансові доходи 

 

-  1 479  

Фінансові витрати 4.9.5 (53 737)   (40 091) 

Прибуток до оподаткування 

 

200 275   206 428 

Витрати з податку на прибуток 4.10 (36 082)  (37 163)   

Прибуток від діяльності, що триває 7.1 164 193  169 265  

ПРИБУТОК ЗА РІК 

 

164 193  169 265  

Інші сукупні прибутки 

 

    

Інший сукупний прибуток за рік, за 

вирахуванням податків 

 

- - 

УСЬОГО: СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА 

РІК  
164 193 169 265 

 

 

Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

       

 в тис. грн. 

Примітки 

Вкладений 

акціонерний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Резерв 

переоцінки 

інвестицій, 

доступних 

для 

продажу 

Нерозподі- 

ленний 

прибуток 

Усього 

власний 

капітал 

Залишок на 31 грудня 

2016року 
4.7.1 9 500 12 634 - 518 856 540 990 

Виправлення помилок 

за рік 
4.7.2 - - - (2 435) (2 435) 

Скоригований 

залишок на 31 грудня 

2016 року 

 9 500 12 634 - 516 421 538 555 

Усього сукупний 

прибуток за рік 
 - - - 164 193 164 193 

Залишок на 31 

грудня 2017 року 
 9 500 12 634 - 680 614 702 748 

 
 

 

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

    

в тис. грн.  
Примітки 

За рік, що закінчився 

2017 2016 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       

Надходження від:       

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    1 219 357  988 916 



Повернення податків і зборів   79 503   37 997 

Цільового фінансування    1 424   1 139 

Надходження авансів від покупців і замовників    1 245  16 174 

Надходження від повернення авансів    1 002  19 135 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках    11  7 

Надходження від операційної оренди     5 501  4 902 

Інші надходження    2 937   4 084 

Витрачання на оплату:        

Товарів (робіт, послуг)   (969 665)   (778 883) 

Праці    (76 918)  (49 568) 

Відрахувань на соціальні заходи    (21 045) ( 13 495) 

Зобов’язань з податків і зборів    (60 223)  (50 711) 

Витрачання на оплату авансів   (40 222)   (22 295) 

Витрачання на оплату повернення авансів    (138 498)  (4 430) 

Інші витрачання    (22 367)  (12 375) 

Чистий рух грошових коштів від операційної 

діяльності    (17 958)  140 598 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       

Надходження від продажу:       

необоротних активів   520   3 136 

Придбання:       

фінансових інвестицій   -  (4 631)  

необоротних активів   (93 759)  (40 220)  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   (93 239)  (41 715)  

ІІІ. Рух коштів в результаті фінансової діяльності       

Отриманні кредити і позики   790 184   213 392 

Інші надходження    40 -  

Погашення кредитів та позик    (630 878)  (279 495) 

Витрачання на сплату відсотків  (53 783) (39 944) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової 

діяльності    105 563 (106 047)  

Чистий рух грошових коштів за звітний період    (5 634) (7 164)  

Залишок коштів на початок періоду    11 807  19 705 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  (711) (734) 

Залишок коштів на кінець періоду   5 462 11 807 

 

Примітка 4. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані 

у фінансових звітах 

 
4.1  Нематеріальні активи. 

Вартість нематеріальних активів Компанії, згідно обраної моделі «собівартості», за станом 

на 31 грудня 2017 року визнана в сумі 2 047  тис. грн. (на 31 грудня 2016р. – 2274 тис. грн.) 

За 2017 рік собівартість придбання –  5 030 тис. грн., накопичена амортизація –  2 983 тис. 

грн. 

За 2016 рік собівартість придбання – 4 606 тис. грн., накопичена амортизація –2332   тис. 

грн. 



Нематеріальні активи Компанії згідно груп класифікуються як інші нематеріальні активи – 

5 030 тис. грн. (2016р. – 4 606 тис. грн.) – програмні та ліцензійні продукти, якими користується 

Компанія для обліку, звітності і планування у господарській діяльності. 

Протягом звітного року Компанія придбала та оновила програмне забезпечення на суму  

424 тис. грн., за звітний період 2016 року таке оновлення склало 1232 тис. грн. 

За 2017 рік Компанія нарахувала амортизації по нематеріальним активам в сумі 651  тис. 

грн., за 2016 рік – 246 тис. грн.  

За результатами звітного 2017 року, при проведенні інвентаризації нематеріальних активів 

Компанії, виявлено помилку: у складі НА з 2015 року обліковувались права на комерційні 

позначення – 11 тис. грн. – знак для товарів ELEX, що призначається для продажу виготовленого 

продукту Компанії – навантажувача. Такі права за МСБО 38 «Нематеріальні активи» є витратами 

періоду в момент придбання, тому в звітному періоді помилка виправлена і за правилами МСБО 8 

«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», сума 11 тис. грн. відкоригована у 

статті «Власному капіталі» на початок 2017 року. 

Протягом 2016 року вибуття нематеріальних активів не було.  

Договірні зобов’язання з придбання нематеріальних активів склали 424 тис. грн. в 2017 році 

та 1 232  тис. грн. в 2016 році. 

 

Компанія володіє всіма правами на свої нематеріальні активи. 

 

4.2  Основні засоби. 
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів у звітному періоді здійснювався 

відповідно МСФЗ 16. Одиницею обліку вважався окремий об’єкт.  
Компанія, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою 

модель «собівартості» і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена 
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  
 

В бухгалтерському обліку та звітності за 2017 рік операції з надходження, реалізації, 
ліквідації, інвентаризації, ремонту та нарахування амортизації відображалися відповідно до МСФЗ 
16 та обраної підприємством облікової політики. Обрані методи оцінки та нарахування 
амортизації в 2017 році згідно з Наказом про облікову політику підприємства здійснювалися за 
прямолінійним методом.  

Метод нарахування амортизації, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна 
вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно.  

 
Поліпшення  орендованої нерухомості Компанією не проводиться. 
 
 
Зміни, що  відбувалися у групах основних засобів за період 2017 року: 

 

Групи 

основни

х 

засобів 

Залишок на 

01.01.2017 

Надійш

ло за 

рік 

Вибуло за рік 
Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

31.12.2017 
у тому числі 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоці- 

неної) 

вартості 

зносу 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісна 

вартість 
знос 

Земель

ні 

ділянки 

13497   -   36  13533  653 - 

Будинк

и, 

споруд

и та 

передав

альні 

пристр

ої 

170304 68737 1655 795 736 6571 12277 -213 183441 
7435

9 
9623 

192

6 

Машин

и та 
324482 86327 73770 7346 7201 20505 3078  393984 

9963

1 
99443 

511

1 



обладн

ання 

Трансп

ортні 

засоби 

7854 2617 3612 - - 1142   202 - 11668 3759 1712 449 

Інстру

менти, 

прилад

и, 

інвента

р 

(меблі) 

50522 37484 13120 1773 1757 8274 578 - 62447 
4400

1 
1821 

116

7 

Інші 

основні 

засоби 

992 127 350 69 69 89  - 1273 147 184 62 

Разом 
 567651  195292 92507   9983  9763 36581 16171 -213  666346 

 

22189

7 

113436 8715 

 

Станом на 01.01.2017 р. залишок основних засобів згідно обраної моделі «собівартості» 

складає 372 359 тис. грн., на 31.12.2017 року – 444 449 тис. грн. 

Із групи основних засобів «Будинки, споруди та передавальні пристрої» було переведено до 

інвестиційної нерухомості будівлі, які за своїм призначенням відповідають ознакам інвестиційній 

нерухомості (були надані в оперативну оренду користувачам). Первісна вартість переданих у 

користування таких будівель складає 715 тис. грн. зі зносом 213 тис. грн. 

В 2017 році капітальні ремонти та добудови будинків і споруд склали 11 562 тис. грн., 

значна сума з них – це добудова і модернізація корпусу 200 (виставкового комплексу), що 

знаходиться окремо від виробничих площ Компанії, де щорічно восени відбуваються виставки 

«АГРОЕКСПО» з демонстраційним показом роботи сільськогосподарських машин та обладнання 

на відкритому грунті. 

У звітному періоді реалізації або іншого відчуження земельних ділянок не відбувалось.  

За період 2017 року вибуло в зв`язку з продажем та ліквідацією основних засобів на суму 

залишкової вартості 220 тис. грн. 
 
Зміни, що  відбувалися у групах основних засобів за період 2016 року: 
 

Групи основних 

засобів 

Залишок на 

01.01.2016 

Надійш

ло за рік 

Вибуло за рік 

Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

31.12.2016 
у тому числі 

первіс

на 

(перео

ці- 

нена) 

вартіс

ть 

знос 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

первісно

ї 

(переоці- 

неної) 

вартості 

первіс

на 

(перео

ці- 

нена) 

вартіс

ть 

знос  

первісна (переоці- 

нена) вартість 

первісна 

вартість 
знос 

Земельні ділянки 13518   72   51  13497    783  

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

16393

9 
65064 2269 4123 3338 5968 8219 1043 170304 68737 26356 7463 

Машини та 

обладнання 

29843

2 
69782 30561 1601 1175 17720 -2910  324482 86127 99396 3072 

Транспортні 

засоби 
4288 2088 3087 - - 529 479  7854 2617 1711 247 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар (меблі) 

48226 29911 3734 1670 1419 8992 232  50522 37484 1619 768 

Інші основні 

засоби 
754 56 223 3 3 74 18  992 127 118 47 

Разом 529157 166901 39874   7469  5935 33283   6089 1043 567651 195292 129983 11597 

 

Станом на 01.01.2016 р. залишок основних засобів згідно обраної моделі «собівартості» 

складав 362 256 тис. грн., на 31.12.2016 року – 372 359 тис. грн. 

 



Капітальні ремонти та добудови будинків і споруд в 2016 році склали  8 219 тис. грн., з 

них: 

 1 336 тис. грн. – на облаштування території (майданчиків та споруд) для 

проведення виставки «Агро Експо - 2016» по вул. Мурманська, 8; 

 2 712 тис. грн. – на модернізацію корпусу 90 виробничих приміщень 

(улаштування підлоги, реконструкція санвузлів, устрій перекриттів на ділянках, тощо); 

 1 114 тис. грн. – на модернізацію корпусу 20 - приміщення на західному 

майданчику (улаштування підлоги, відновлення стін , тощо); 

 3 057 тис. грн. – на модернізацію корпусів на західному майданчику 

№№4, 16, 39, виробничого корпусу 91, будівлю транспортної дільниці та інших будівель та споруд 

Компанії. 

За період 2016 року вибуло в зв`язку з продажем та ліквідацією основних засобів на суму 

залишкової вартості 1 534 тис. грн. 

 

Сума контрактних зобов’язань по придбаним основним засобам в 2017 році дорівнює  92 

507 тис. грн., в 2016 році – 39 874 тис. грн. 

За звітний період Компанія нарахувала амортизації в сумі  36 581 тис. грн. (за 2016 рік – 33 

283 тис. грн.). 

Кваліфікаційні активи, що потребують суттєвого періоду для підготовки його використання 

за призначенням чи продажу протягом звітного періоду в Компанії не виникали і не створювалися. 

Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів 

амортизації не підлягає. 

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби. 

 

4.3 Незавершені капітальні інвестиції 

 Компанія вважає незавершеними капітальними інвестиціями сплачені аванси підрядним 

організаціям за капітальні ремонти, перебудови та будівництво виробничих будівель,  на 

придбання і модернізацію обладнання та оснащення. На кінець звітного періоду аванси, сплачені 

резидентам підрядникам на капітальне відновлення основних засобів склали 8 376 тис. грн., на 

початок – 3 131 тис. грн. 

 

4.4 Інвестиційна нерухомість. 

Вартість інвестиційної нерухомості Компанії відображено згідно обраної моделі 

«собівартість». 

 

Зміни, що  відбувалися за період 2016 року 

 

Групи основних 

засобів 

Залишок на 

01.01.2017 

Надій

шло за 

рік 

Вибуло за рік 

Нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

31.12.2017 
у тому числі 

первісна 

(переоці

- 

нена) 

вартість 

знос 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоці- 

неної) 

вартості 

зносу 

первісна 

(переоці

- 

нена) 

вартість 

знос 

передані в 

оперативну 

оренду 
первісна 

(переоці-

нена) 

вартість 

знос 

Інвестиційна 

нерухомість 
28258 9608 - - - 539 1479 213 29737 10360 29737 10360 

 

Вартість інвестиційної нерухомості Компанії станом на 01 січня 2017 року визначена в сумі 

18 650 тис. грн., на 31 грудня 2017р. – 19 377 тис. грн. 

 

Протягом звітного року відбувалися такі зміни: 

 з операційної нерухомості до інвестиційної було переведено нерухомості в 

сумі 715 тис. грн.; 

 витрати на капітальні ремонти та модернізацію склали 764 тис. грн. 



В 2017 році Компанія не здійснювала придбання чи створення власними силами нової 

інвестиційної нерухомості. 

 

Зміни, що  відбувалися за період 2017 року: 

 

Групи 

основних 

засобів 

Залишок на 

01.01.2016 

Надійш

ло за 

рік 

Вибуло за рік 

Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

31.12.2016 
у тому числі 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоці- 

неної) 

вартості 

зносу 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

передані в 

оперативну 

оренду 
первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

Інвестицій

на 

нерухоміст

ь 

28003 10187 1523 1878 1043 464 610  28258 9608 28258 9608 

 

Вартість інвестиційної нерухомості Компанії станом на 01 січня 2016 року визначена в сумі 

17 816 тис. грн., на 31 грудня 2016р. – 18 650 тис. грн. 

Протягом звітного року відбувалися такі зміни: 

 з операційної нерухомості до інвестиційної було переведено нерухомості в 

сумі 1 523 тис. грн.; 

 в кінці року повернули з інвестиційної нерухомості до операційної на суму 

835 тис. грн.; 

 витрати на капітальні ремонти та модернізацію склали 610 тис. грн. 

В 2016 році Компанія не здійснювала придбання чи створення власними силами нової 

інвестиційної нерухомості. 

Компанія володіє всіма правами на свою інвестиційну нерухомість. 

 

4.5 Запаси. 

Запаси Компанії відображені у складі поточних активів, за справедливою вартістю у 

фінансовій звітності. 

Компанія класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає такі 

класи запасів: 

 

Найменування показника 
Балансова вартість 

на 31.12.2015 

Балансова вартість 

на 31.12.2016 

Балансова вартість 

на 31.12.2017 

Виробничі запаси 34 462 45 141 49 787 

Незавершене виробництво 31 711 41 213 53 247 

Готова продукція 73 557 62 753 165 132 

Товари 3 089 931 1 813 

Разом  142 819 150 038 269 979 

 

Сума запасів за чистою вартістю реалізації станом на 31 грудня 2017 року складає 1403,0 

тис. грн. 

У відповідності  до обраної облікової політики Компанія визначає собівартість запасів  за 

формулою середньозваженої собівартості. Таким чином одиниці запасів, які залишилися на кінець 

звітного періоду,  є такими, що визначені за формулою середньозваженої собівартості. 

Компанія застосовує дану формулу до всіх запасів, що визнані в залишках на кінець 

кожного звітного періоду. 

Балансова вартість запасів, котрі реалізовані, визнається витратами періоду, в якому 

визнається відповідний дохід. За 2017 рік Компанія визнає 751 945 тис. грн. запасів, що визнані 

витратами періоду. За 2016 рік такі витрати склали 670 204 тис. грн. 

 



 

4.6 Фінансові інструменти. 

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у 

відповідності до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». 

Компанія за 2017-2016 роки визнала  фінансовим інструментом будь-який контракт, який 

приводить до виникнення фінансового активу у одного суб`єкта господарювання та фінансового 

зобов`язання або інструмента капіталу, у іншого суб`єкта господарювання. 

 

 

4.6.1 Компанія визнає такі непоточні фінансові активи:  

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає непоточні фінансові активи, що 

представлені інвестиціями в асоційовані підприємства за методом участі в капіталі в сумі 800 тис. 

грн. в ДП ТПФ «Зірка» та протягом звітного періоду не змінювалися. 

Інші фінансові інвестиції  станом на 31 грудня 2017 року складають 7 406 тис. грн. – 

придбані акції ПрАТ «Металит» в попередніх звітних періодах. Протягом звітного року Компанія 

додатково не придбавала ніяких додаткових фінансових інвестицій, тому сума не змінилася в 

порівнянні з 31 грудня 2016 року.  

 

 

4.6.2 Компанія визнає такі поточні фінансові активи:  

Компанія визнає поточну торговельну дебіторську заборгованість, котра виникла як 

контрактне право отримувати грошові кошти за реалізовану продукцію, реалізовані товари, надані 

послуги: 

Найменування показника 
Станом  на 

31.12.2015 

Станом  на 

31.12.2016 

Станом  на 

31.12.2017 

торговельна дебіторська заборгованість, як 

контрактне право отримувати грошові кошти від 

вітчизняних покупців 

 

21 380 

 

39 919 

 

114 342 

торговельна дебіторська заборгованість, як 

контрактне право отримувати грошові кошти від 

іноземних покупців 

 

56 741 

 

151 033 

 

209 749 

Разом  78 121 190 952 324 091 

 

Також поточні фінансові активи складають: 

Станом на 31 грудня 2017 року аванси з податків та інших платежів, крім податку на 

прибуток склали 5 305 тис. грн.: 

 відшкодування податку на додану вартість Компанії по експортним операціям 

в сумі 5 260 тис. грн.; 

 передоплата по обов’язковим соціальним внескам в сумі 45 тис. грн.; 

Аванси з податку на прибуток відсутні. 

 

Аванси з податків та інших платежів, крім податку на прибуток станом на 31 грудня 2016 

року  в сумі 11 513 тис. грн.: 

 відшкодування податку на додану вартість Компанії по експортним операціям 

в сумі 11 513 тис. грн.; 

 передоплата по обов’язковим соціальним внескам відсутня; 

Аванси з податку на прибуток відсутні. 

 

 

 

 

Передоплати склали: 



Найменування показника 
Станом  на 

31.12.2015 

Станом  на 

31.12.2016 

Станом  на 

31.12.2017 

передоплати вітчизняним постачальникам 
 

2 622 

 

10 736 

 

20 844 

передоплати іноземним постачальникам 
 

13 727 

 

6 177 

 

6 745 

Разом  16 349 16 913 27 589 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість Компанії складає:  

Найменування показника 
Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

31.12.2017 

розрахунки з державними цільовими фондами 105 151 140 

розрахунки по відшкодуванню втрат 82 - - 

розрахунки за претензіями 4 - - 

розрахунки з підзвітними особами 1 - 35 

поточна безпроцентна позика працівникам 10 17 13 

розрахунки з іншими дебіторами - 508 - 

Разом  202 676 188 

Компанія на кінець звітного періоду визнає поточним фінансовим активом заборгованість 

фондів за компенсацією лікарняних листів працівникам підприємства в сумі 140 тис. грн. В 2016 

році сума такої заборгованості складала 151 тис. грн. 

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточним фінансовим активом  поточну 

безпроцентну позику, надану Компанією фізичним особам, в сумі 13 тис. грн. (станом на 31 

грудня 2016 року – 17,0 тис. грн.). Протягом 2013-2017 років поточна безпроцентна позика 

надається фізичним особам (працівникам підприємства) на підставі положення «онкостоп» для 

лікування хвороби та подальшої реабілітації. 

У розрахунках з підзвітними особами відображено вартість поточної дебіторської 

заборгованості працівників перед Компанією, що направлялися у відрядження і строк якої на 

звітну дату не настав в сумі 35 тис. грн. В попередньому звітному періоді (на кінець 2016 року) 

така заборгованість відсутня. 

 

4.6.3 Компанія визнає поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на 

поточних рахунках банківських установ та в касі Компанії: 

Найменування показника 
Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

31.12.2017 

Кошти в національній валюті 18 667 11 807 4 448 

Кошти в іноземній валюті 1 038 - 1 014 

Разом  19 705 11 807 5 462 

 

Грошові кошти Компанії зосереджені таким чином: 

Найменування показника 
Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

31.12.2017 

На поточному рахунку в банку в нац.валюті 517 11 583 3 221 

На інших рахунках в банках 18 149 221 215 

Грошові кошти в дорозі в націон.валюті - - 1 011 

Грошові кошти в касі 5 3 1 

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 775 - - 

На поточному рахунку в банку в іноз.валюті 259 - 1 014 

Разом  19 705 11 807 5 462 

 



 

Компанія визнає такі непоточні фінансові зобов’язання :  

Найменування показника 
Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

31.12.2017 

Відстрочені податкові зобов’язання - - 2 453 

Заборгованість за довгостроковими кредитами 

банків 
85 000 75 000 47 917 

Заборгованість в національній валюті за 

процентною позикою 
65 507 49 893 46 550 

Зобов’язання за облігаціями 30 000 30 000 70 000 

Разом  180 507 154 893 166 920 

 

4.6.4 Станом на кінець звітного періоду Компанія признає непоточними відстрочені 

податкові зобов’язання в сумі 2 453 тис. грн. 

Такі зобов’язання виникли: 

 за рахунок відмінностей в нарахуванні амортизації ОЗ в податковому і бухгалтерському 

обліку з 01 січня звітного року, а саме: в податковому обліку Компанія застосувала прискорений 

метод амортизації на строк експлуатації 2 (два) роки для обладнання, що придбане з 01.01.2017р. 

для господарської діяльності (на підставі п.43 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ). В наступних 

звітних періодах Компанія зобов’язана буде сплатити наразі відстрочений податок на прибуток в 

сумі 2 534 тис. грн. 

 за рахунок нарахованих відстрочених податкових активів в сумі 81 тис. грн. податку на 

прибуток, що виникли в наслідок нарахування суми резерву на гарантійні ремонти реалізованої 

готової продукції Компанії. Такі витрати будуть понесені в наступному звітному періоді. При 

цьому, у фінансовій звітності відстрочені податкові зобов’язання та відстрочені податкові активи 

відображені на нетто-основі. 

 

4.6.5 Станом на кінець звітного періоду Компанія признає непоточними фінансові 

зобов’язання за довгостроковим кредитом банку в національній валюті в сумі 47,9 млн.грн. за 

договором з АТ «Укрексімбанк» під 21% річних (ставка є ринковою на момент отримання кредиту 

та протягом звітного періоду), оформленим на строк 5 років у 2015 році. Даний кредит оформлено 

у рамках Проекту з енергоефективності і виділений на рефінансування понесених витрат 

Компанією на енергоефективне обладнання. Таким обладнанням є автоматична формувальна лінія 

для ливарного виробництва, що введена підприємством в експлуатацію в 2015 році. Станом на 

кінець звітного року частина довгострокового зобов’язання за даним кредитом перекласифікована 

в поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 25 млн. грн. 

Протягом звітного року кредит погашено в сумі 2,1 млн.грн.  

 

4.6.7 Протягом звітного періоду підприємство додатково отримало довгострокову 

процентну позику від юридичних осіб отримана в сумі 28,9 млн. грн. за діючими договорами під 

21% річних (ставка відсотків є ринковою на момент отримання та протягом звітного року). 

Протягом 2017 року Компанія погасила достроково довгострокові процентні  позики в сумі 31 

млн.грн.  

Із непоточних фінансових зобов’язань переведено в поточні заборгованість по 

безвідсотковій позиці в сумі 1 243 тис. грн. за строками погашення, з якої 837 тис. грн. залишилось 

непогашеної станом на 31.12.2017р. 

Станом на кінець звітного періоду сума по довгостроковим процентним позикам Компанії 

складає 46 550 тис. грн., станом на 31.12.2016р. – 49 893 тис. грн. 

 

В звітному 2017 році Компанією прийнято рішення про додаткове приватне розміщення 

цінних паперів - облігацій  звичайних відсоткових іменних (незабезпечених) серії В і С в кількості 

80 000 штук (по 40 000 штук кожної серії) номінальною вартістю в 1 000 грн. за кожну на загальну 

суму 80 000 000 грн. з терміном обігу 10 років під 20% річних (ставка відсотків є ринковою на 



момент оформлення та протягом звітного року). Рішення про випуск цінних паперів затверджено 

протоколом Наглядової ради ПАТ «Ельворті» від 04.09.2017р. № 30. 

Приватне розміщення (продаж) облігацій серії В (з терміном обігу до 31 серпня 2027 року) 

проведено в 4 кварталі 2017 року на суму 40 млн. грн. зв’язаним сторонам - резидентам, а саме: 

ПрАТ «Ельворті Груп» (м. Кропивницький) на суму 9,0 млн. грн. та ТОВ «Компанія з управління 

активами «Партнер Інвест» (м.Кропивницький) на суму 31,0 млн. грн. 

Продаж облігацій серії С (з терміном обігу до 29 лютого 2028 року) на суму 40 млн. грн. 

запланована на лютий 2018 року. Тому, станом на 31 грудня 2017 року загальна сума зобов’язань 

за облігаціями Компанії складає 70,0 млн. грн., станом на кінець попереднього року – 30,0 млн. 

грн. Протягом 2016 року зміни за зобов’язаннями по облігаціям не відбувалися. 

 

4.6.8 Компанія визнає такі поточні фінансові зобов’язання та забезпечення:  

Найменування показника 
Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

31.12.2017 

Заборгованість за короткостроковими кредитами 

банків, в т.ч.: 

- в національній валюті 

- в іноземній валюті 

 

70 647 

62 000 

8 647 

 

24 890 

24 890 

- 

 

157 396 

157 396 

- 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями  
- 8 594 25 820 

торговельна кредиторська заборгованість, як 

контрактне зобов’язання надавати грошові 

кошти за придбані товари, роботи, послуги, в 

т.ч.: 

- вітчизняним постачальникам 

- іноземним постачальникам 

 

12 985 

12 236 

749 

 

29 396 

28 657 

739 

 

42 438 

40 504 

1 934 

Аванси від покупців та замовників Компанії, в 

т.ч.: 

- від вітчизняних покупців 

- від іноземних покупців 

 

5 261 

5 261 

- 

 

13 454 

13 454 

- 

 

1 128 

1 128 

- 

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 

 

1 466 

436 

245 

785 

 

7 728 

898 

256 

6 574 

 

6 405 

1 023 

267 

5 115 

Поточна заборгованість по єдиному соціальному 

внеску 
755 1 056 1 199 

Поточна заборгованість з виплат працівникам, в 

т.ч.: 

- по заробітній платі 

- по виплатам за тимчасову непрацездатність 

2 445 

2 380 

65 

3 828 

3 718 

110 

4 524 

4 384 

140 

Поточні забезпечення 888 3 310 5 146 

Інші поточні фінансові зобов’язання 3 451 1 070 1 345 

Разом  106 898 93 071 245 401 

 

 

4.6.9 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями на суму 25 820 тис. грн. 

станом на 31.12.2017р. складається з: 

 поточних зобов’язань по довгостроковим кредитам банків в сумі 24 983,3 тис. грн. 

(описано раніше в цьому ж розділі «Непоточні фінансові зобов’язання»), станом на 

31.12.2016р. сума такого зобов’язання відсутня; 

 поточних зобов’язань по довгостроковим позикам в сумі 837,0 тис. грн. (описано 

раніше в цьому ж розділі «Непоточні фінансові зобов’язання»), станом на 

31.12.2016р. сума такого зобов’язання складала 8 594 тис. грн. 

 

4.6.10 За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточні  зобов’язання: 



 поточне забезпечення  під потенційні  відшкодування втрат покупцям за браковану 

продукцію з вини Компанії та під гарантійні ремонти в  сумі 449 тис. грн. (в 2016 

році – 630 тис. грн.) 

 поточне забезпечення (резерв) під виплату відпусток працівникам в сумі 4697 тис. 

грн. 

 

В інших поточних фінансових зобов’язаннях в загальній сумі 1 345 тис. грн. істотною 

сумою є нараховані відсотки за останній місяць звітного року за користування відсотковими 

позиками, отриманими в 2017 році. Сума таких відсотків складає 858 тис. грн. За попередній 

звітний період станом на 31.12.2016р. сума таких відсотків складала 865 тис. грн. 

 

 

4.7 Зміни у власному капіталі. 

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів власного 

капіталу у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

 

4.7.1 Акціонерний капітал компанія визнає в сумі 9500 тис. грн. 

Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року – це 

статутний капітал товариства, що становить 9 500 000,00 грн. і поділено на 190 000 000 простих 

іменних акцій вартістю 0,05 грн. 

Форма існування акцій бездокументарна. 

Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено повністю  

за 190 000 000 простих іменних акцій на загальну суму 9 500 000,00 грн., що складає 100 відсотків 

статутного капіталу. 

В попередніх періодах Компанією створено резерв на покриття можливих збитків в сумі 12 

634  тис. грн. і протягом звітного року не змінювався.  

 

4.7.2 На початок  звітного періоду Компанія визнає скоригований прибуток  в сумі 516 421 

тис. грн., на кінець звітного періоду – 680 614 тис. грн. Коригування вхідного залишку 

нерозподіленого прибутку Компанії виникло внаслідок виправлення помилок попередніх звітних 

періодів на суму зменшення 2 435 тис. грн., а саме: 

 на 11 тис. грн. – помилково в складі НА з 2015 року обліковувались права на 

комерційні позначення (більш детальний опис в розділі 5 «Нематеріальні активи»); 

 нараховано резерв відпусток працівникам Компанії за 2016 рік та більш ранній 

звітні періоди в сумі 2 680 тис. грн. (більш детальний опис в розділі 8 «Фінансові 

інструменти»); 

 як наслідок нарахування резерву відпусток, скориговано в бік зменшення податок на 

прибуток за 2016 рік в сумі 255 тис. грн. 

За період 2017 року власний капітал Компанії збільшився на 164 193 тис. грн., за 2016 рік – 

169 265 тис. грн. 

 
 

 

4.8 Дохід. 

Компанія застосовує МСБО 18 «Дохід» до обліку доходу, який виникає в результаті 

звичайної та іншої діяльності та визнає такі доходи: 

 

4.8.1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року доходи Компанії склали: 

 

Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дохід від звичайної діяльності -  продаж товарів, в т.ч.: 1 049 279 938 492 



Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

- від продажу  продукції власного виробництва 

- від продажу товарів 

- від наданих послуг (виконаних робіт) 

1 046 418 

286 

2 575 

936 190 

220 

2 082 

 

4.8.2 Інші доходи 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року інші доходи Компанії склали: 

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

- операційна оренда; 

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

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

- інші непоточні активи; 

- відшкодування раніше списаних активів; 

- продаж поточних активів; 

- оприбутковані поточні активи за результатами інвентаризації; 

- відшкодовані штрафи, пені; 

- розрахунки працівників по путівкам отриманим; 

- списання кредиторської заборгованості за строками позовної  

давності 

 - інші доходи 

89 162 

32 882 

- 

14 581 

433 

173 

39 811 

421 

- 

175 

- 

 

686 

84 228 

28 254 

- 

27 168 

2 953 

66 

24 901 

179 

301 

183 

- 

 

223 

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

- дохід від вибуття основних засобів 

5 915 

5 915 

2 036 

2 036 

Разом: 95 077 86 264 

 

 

Компанія розкриває та подає інформацію у єдиному звіті про прибутки та збитки за 2017 

рік у відповідності до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» за методом «функції витрат»: 

 

Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дохід від продажу  1 049 279 938 492 

Собівартість реалізації 719 154 649 655 

Валовий прибуток 330 125 288 837 

Операційний дохід 89 162 84 228 

Інший фінансовий дохід - 1 479 

Інший дохід 5 915 2 036 

Адміністративні витрати 27 947 22 437 

Витрати на збут 43 632 29 982 

Операційні витрати 98 578 73 112 

Фінансові витрати 53 737 40 091 

Інші витрати 1 033 4 530 

Витрати з податку на прибуток 36 082 37 163 

Прибуток за рік 164 193 169 265 

 

 

 

4.9 Витрати 



 

4.9.1 Собівартість реалізації 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року собівартість реалізованої продукції склала: 

 

Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в т.ч.: 

- від продажу  продукції власного виробництва 

- від продажу товарів 

- від наданих послуг (виконаних робіт) 

719 154 

716 791 

286 

2 077 

649 655 

647 798 

2190 

1 638 

 

4.9.2 Адміністративні витрати 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року: 

Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Адміністративні витрати, всього: 

- витрати на утримання адмін.персоналу 

- податки нараховані 

- інформатизація та інші послуги (банківські, страхові, представницькі) 

27 947 

11 387 

2 296 

14 264 

22 437 

15 305 

2 546 

4 586 

 

4.9.3 Витрати на збут 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року: 

Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Витрати на збут, всього: 

- на транспортування  продукції власного виробництва 

- витрати на рекламу, проведення виставки та маркетингові заходи 

- витрати на утримання працівників, пов’язаних зі збутом продукції 

43 632 

21 779 

8 743 

13 110 

29 982 

15 523 

8 634 

5 825 

 

4.9.4 Інші витрати  

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, до складу витрат Компанії увійшли: 

 

Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

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

- вартість проданих інших поточних активів; 

- вартість проданих інших непоточних активів; 

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

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

- нестачі, втрати від псування цінностей; 

- визнані штрафи, неустойки; 

- витрати від операційної оренди; 

- витрати від інших операцій, а саме: 

 витрати по соціальному забезпеченню працівників; 

 благоустрій території Компанії, утримання ГПВ; 

 послуги сторонніх організацій; 

 списання по актам; 

 благодійна допомога, утримання профкому та ради ветеранів; 

 витрати на дослідження та розробку 

 пільгові пенсії 

98 578 

34 648 

220 

- 

911 

47 

3 

32 515 

30 234 

6 349 

3 032 

577 

2 214 

1 802 

4 269 

3 923 

73 112 

22 197 

344 

- 

860 

6 

104 

28 090 

20 094 

2 287 

2 395 

586 

2 305 

1 708 

2 924 

3 899 



Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

 оплата лікарняних (перші 5 днів та ЄСВ на фонд) 

 витрати по корпусу 200 

 витрати на відрядження 

 компенсаційні виплати мобілізованим та на контракті 

 витрати на утримання медпункту 

 інші 

 списання кредиторської заборгованості 

1 290 

       3 452 

894 

1 475 

416 

541 

- 

1 032 

615 

611 

932 

346 

 240 

214 

Інші витрати -  всього, в т.ч.: 

- витрати від списання і продажу основних засобів; 

- втрати віз зменшення корисності активів; 

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

    - витрати від інших операцій 

1 033 

378 

- 

- 

655  

4 530 

1 460 

1 341 

746 

983  

Разом: 99 611 77 642 

 

 

4.9.5 Фінансові витрати  

 

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року: 

 

Стаття 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Витрати фінансові, всього: 

- відсотки за кредитами 

- відсотки за облігаціями та позиками 

- витрати, пов’язані з обслуговуванням кредитів банків 

53 737 

32 203 

20 456 

1 078 

40 091 

21 599 

17 740 

752 

 

Компанія розкриває додаткову інформацію про характер операційних витрат: 

 

Характер витрат 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

   Матеріальні витрати 693 758 543 719 

   Витрати на виплати працівникам 96 681 63 143 

Витрати на соціальні заходи 21 201 13 790 

Витрати на амортизацію 37 504 33 788 

Інші операційні витрати 83 084 67 710 

 
 

 

 

4.10 Податок на прибуток. 

Компанія у відповідності до МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає обліковий підхід до 

податків на прибуток. 

Починаючи з 1 січня 2015 року, Компанія є платником податку на прибуток на загальній 

системі оподаткування за ставкою 18%. 

В 2017 році Компанія отримала прибуток до оподаткування в сумі 200 275 тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток склали 36 082 тис. грн. Аванси по податку на прибуток на кінець 

поточного року відсутні. 



В 2016 році Компанія отримала прибуток до оподаткування в сумі 206 428 тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток склали 37 163 тис. грн. Аванси по податку на прибуток на кінець 

поточного року відсутні. 

Компанія у відповідності до МСБО 12 «Податки на прибуток» визнає,  що  за станом на 31 

грудня 2017 року  є майбутні податкові наслідки в сумі зобов’язань 2 453 ти.грн. (більш детальна 

інформація з цього приводу викладена у розділі 8 «Фінансові інструменти» у підрозділі 

«Непоточні фінансові зобов’язання». 

 

 

4.11 Прибуток на акцію. 

У відповідності до МСБО 33 «Прибуток на акцію» компанія обчислює за кожний рік, що 

закінчився,  базисний прибуток на акцію утримувачів звичайних акцій. 

Базисний прибуток на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку, який 

відноситься до утримувачів звичайних акцій Компанії,  на  середньозважену кількість звичайних 

акцій, що перебували в обігу протягом звітного року. 

Прибуток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій,  компанія визнає за 

результатами 2017 року в сумі 164 193  тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що 

перебували в обігу протягом 2017 року, становить 190 000 000  штук. 

Базисний прибуток на акцію компанія визнає за 2017 рік, що закінчився, в сумі 0,86417  

грн. 

Компанія у 2017 році не нараховувала та не виплачувала дивіденди за 2016 рік. Рішення 

прийнято річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 12 квітня 2017 року. Протокол № 

20.  

Прибуток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій,  компанія визнає за 

результатами 2016 року в сумі 169 265 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що 

перебували в обігу протягом 2016 року, становить 190 000 000  штук. 

Базисний прибуток на акцію компанія визнає за 2016 рік, в сумі 0,89087 грн. 

Компанія у 2016 році не нараховувала та не виплачувала дивіденди за 2015 рік. Рішення 

прийнято річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 22 квітня 2016 року.  

 

 

4.12 Виплати працівникам. 

У відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам» компанія розкриває інформацію 

стосовно короткострокових  виплат працівникам за рік, таких як заробітна плата, оплачені щорічні 

відпустки та премії, а також виплати на соціальне забезпечення. 

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток та премій за 2017 рік нараховано на 96 681 

тис. грн., в т.ч. членам провідного управлінського персоналу – 3 519 тис. грн. 

Єдиний соціальний внесок за 2017 рік нараховано та сплачено на суму 21 182  тис. грн., в 

т.ч. на короткострокові виплати членам провідного управлінського персоналу – 774 тис. грн. 

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток та премій за 2016 рік нараховано на 63 143 

тис. грн., в т.ч. членам провідного управлінського персоналу – 2 379 тис. грн. 

Єдиний соціальний внесок за 2016 рік нараховано та сплачено на суму 13 790  тис. грн., в 

т.ч. на короткострокові виплати членам провідного управлінського персоналу – 523 тис. грн. 

За станом на 31 грудня 2017 року у звіті про фінансовий стан Компанії визначено поточну 

заборгованість за виплатами працівникам в сумі  4 524 тис. грн., станом на 31 грудня 2016 року – 

3 828 тис. грн. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії за 2017 рік складає 1104 

особи, за 2016 рік – 1 013 особа. 

 

 

 

Примітка 5. Потенційні та умовні зобов’язання. 



5.1 Юридичні питання 

В ході звичайної господарської діяльності Компанія виступає в якості відповідача за 

окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна 

відповідальність по зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не 

буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій 

Компанії. 

За умовами МСФЗ 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» Компанія  

визнає умовним зобов’язанням таке можливе зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій і 

існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька 

невизначених майбутніх подій, що не повністю контролюються підприємством. За станом на 31 

грудня 2017 року сума умовного зобов’язання признається в розмірі 409 тис. грн. забезпечень – це 

сума донарахованого ПДВ і штрафу по результатам планової податкової перевірки підприємства 

фіскальною службою за 2013-2015 роки у звітному періоді. 

Таке забезпечення є умовним, оскільки відсутня ймовірність вибуття ресурсів, котрі 

втілюють у собі економічні вигоди, необхідні для погашення зобов’язання по податковому 

повідомленню-рішенню від 15.08.2016р. щодо донарахування ПДВ. На кінець звітного періоду 

розгляд справи ще триває в адміністративному суді у м.Кропивницький. 

5.2 Політика управління ризиками 

5.2.1 Ризик ліквідності 

Ризиком ліквідності є ризик того, що Компанія не зможе розрахуватися по зобов'язанням 

при настанні терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне управління і контроль за 

ліквідністю. Компанія використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху 

грошових коштів, що забезпечує наявність у Компанії необхідних коштів для виконання своїх 

платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення 

про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення 

політики аналізу та управління кредитним ризиком забезпечує наявність у Компанії достатньої 

суми грошових коштів для погашення зобов'язань в строк. 

 

31.12.2017 

До 3 

місяців 

До 6 

місяців  

До 12  

місяців  

Більше 

року Всього 

      

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ     

Торгова дебіторська заборгованість 

324 

091 
- - - 324 091 

Інша дебіторська заборгованість 27 777 - - - 27 777 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
5 305 - - - 5 305 

Грошові кошти  5 462 - - - 5 462 

Грошові кошти на поточному рахунку 4 450 - - - 4 450 

ВСЬОГО АКТИВИ 
1 115 

069 
- - - 1 115 069 

      

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ     

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
42 438 - - - 42 438 

Поточні зобов'язання за розрахунками з 

оплати праці 
4 524 - - - 4 524 

Поточні зобов'язання за розрахунками з 6 405 - - - 6 405 



бюджетом 

Інші поточні зобов’язання  

113 

553 
- - - 113 553 

ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

412 

321 
- - - 412 321 

 
  

 

Примітка 6. Операції з пов`язаними сторонами. 
 

6.1.1 Перелік зв’язаних осіб у фінансовій звітності 

Компанія у відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»  

розкриває інформацію щодо зв’язаних осіб у фінансовій звітності за 2017 рік. 

Зв’язаними особами Компанії є: 

1. Акціонер, що утримує 84,67% статутного капіталу Компанії - юридична особа  ПрАТ 

«Ельворті Груп» ( код ЄДРПОУ – 35720494), м. Кіровоград; 

2. ПрАТ «Металит» - юридична особа в м. Кіровоград, статутним фондом якої володіє 

Компанія в розмірі 54,48%,  код ЄДРПОУ – 36332954, м. Кіровоград; 

3. ПрАт «Торговий дім «Червона зірка», м. Кіровоград, код ЄДРПОУ – 34894709; 

4. ПрАт «Гідросила АПМ», м. Кіровоград, код ЄДРПОУ – 36119987;  

5. ПрАт «Гідросила ЛЄДА», м. Кіровоград, код ЄДРПОУ – 32616007; 

6. ТОВ «Кіровоградський завод «ЛЕЗО», м. Кіровоград, код ЄДРПОУ – 34813572; 

7. ТОВ «Компанія з управління активами «Партнер Інвест», що діє в інтересах та за 

рахунок активів  ЗПНВІФ «Партнер-Фонд», м. Кропивницький, код ЄДРПОУ – 36200098; 

8. ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія», м. Кіровоград, код ЄДРПОУ – 30514088; 

9. ПАТ «Гідросила», м. Кіровоград, код ЄДРПОУ – 05786100; 

10. ТОВ «Гідросила-Тетіс», м. Мелітополь, код ЄДРПОУ – 35432630; 

11. ПАТ «Гідросила МЗТГ», м. Мелітополь, код ЄДРПОУ – 00235814; 

12. ДП «КТПФ «Зірка», м. Кропивницький, код ЄДРПОУ – 23690510. 

 

6.1.2 Склад провідного управлінського персоналу 

У звітному 2017 році склад провідного управлінського персоналу не змінювався, кількість 

членів провідного управлінського персоналу становить 10 осіб. 

Зв’язаними особами Компанії є члени провідного управлінського персоналу: 

Голова правління – генеральний директор – Калапа Сергій Георгійович 

Члени Правління Компанії:  

 директор з економіки та фінансів – Діденко Л.С. 

 технічний директор – Придан Ю.І. 

 генеральний конструктор – Кваша Ю.Л. 

 директор з персоналу – Медведчук Г.Б. 

 директор торгового дому – Ківерник В.А. 

 комерційний директор торгового дому – Мульчинський О.І. 

 головний бухгалтер – Андрєєва Н.В. 

 директор продуктової команди дорожніх машин – Голофаєв І.В. 

 директор продуктової команди зернових машин – Шамшур С.І. 

 

 

6.1.3 Інформацію щодо зв’язаних осіб у фінансовій звітності 

 

6.1.3.1 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Ельворті Груп» за період 2017 року: 



 Компанія сплачує зв’язаній стороні за використання торгової марки, що за 2017 рік 

становило 7,2 тис. грн.; 

 Компанія утримує по договору операційної оренди автомобілі та будівлі-офіси 

зв’язаної сторони, сума орендної плати  за 2017 рік становила 28,6 тис. грн.; 

 Компанія погасила поточну заборгованість по позиці в сумі 9,0 млн. грн. за строками 

погашення; 

 Компанія продала випущені цінні папери в 2017 році (прості незабезпечені облігації 

серії В) зв’язаній стороні строком на 10 років на загальну суму 9,0 млн. грн. (детальніше – розділ 8 

«Фінансові інвестиції» підрозділ «Непоточні фінансові зобов’язання») 

Поточна заборгованість Компанії перед ПрАТ «Ельворті Груп» на 31 грудня 2017 року 

становить 839,9 тис. грн., довгострокова – відсутня. 

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Ельворті Груп» за період 2016 року: 

 Компанія сплачує зв’язаній стороні за використання торгової марки, що за 2016 рік 

становило 7,2 тис. грн.; 

 Компанія утримує по договору операційної оренди автомобілі та будівлі-офіси 

зв’язаної сторони, сума орендної плати  за 2016 рік становила 25,3 тис. грн.; 

 Компанія із непоточних фінансових зобов’язань перевела в поточні заборгованість 

по позиці в сумі 8 594 тис. грн. за строками погашення.  

Поточна заборгованість Компанії перед ПрАТ «Ельворті Груп» на 31 грудня 2016 року 

становить 8 597,9 тис. грн., довгострокова – 1 243 тис. грн. 

 

6.1.3.2 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Металит» за період 2017 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за придбані запаси (товари та напівфабрикати) в 

2017 році 49 994,2 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за придбаний автомобіль в 2017 році 41,1 тис. 

грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні компенсаційні послуги в 2017 році (по 

капітальному ремонту зданого в оренду майна) – 353 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за підготовку виробництва та інші виробничі 

послуги в 2017 році 94,5 тис. грн.; 

 Компанія отримує компенсацію по договорам операційної оренди рухомого та 

нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума орендної плати  за 2017 рік становила  3814,0 тис. 

грн.; 

 Компанія отримує компенсацію суми комунальних послуг, пов’язаних з договорами 

операційної оренди рухомого та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума компенсації за 2017 

рік становила 32 759,1 тис. грн.; 

 Компанія в 2017 році отримала кошти від продажу пов’язаній стороні запасів 

(товарів) на суму 12 284,1 тис. грн.; 

 Компанія надала послуги виробничого характеру пов’язаній стороні в 2017 році на 

загальну суму 294,6 тис. грн. 

Поточна заборгованість ПрАТ «Металит» перед Компанією на 31 грудня 2017 року 

становить 719,2 тис. грн. 

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Металит» за період 2016 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за придбані запаси (товари та напівфабрикати) в 

2016 році 42 296,6 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні компенсаційні послуги в 2016 році (по 

капітальному ремонту зданого в оренду майна) – 122,5 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за підготовку виробництва та інші виробничі 

послуги в 2016 році 333,1 тис. грн.; 



 Компанія отримувала компенсацію по договорам операційної оренди рухомого та 

нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума орендної плати  за 2016 рік становила  3431,5 тис. 

грн.; 

 Компанія отримувала компенсацію сум комунальних послуг, пов’язаних з 

договорами операційної оренди рухомого та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума 

компенсації за 2016 рік становила 25 920,8 тис. грн.; 

 Компанія в 2016 році отримала кошти від продажу пов’язаній стороні запасів 

(товарів) на суму 7 742,7 тис. грн. та основних засобів на загальну суму 4 630,8 тис. грн.; 

 Компанія надала послуги виробничого характеру пов’язаній стороні в 2016 році на 

загальну суму 330,9 тис. грн. 

Поточна заборгованість ПрАТ «Металит» перед Компанією на 31 грудня 2016 року 

становить 2 732 тис. грн. 

 

6.1.3.3 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Торговий дім «Червона зірка» за період 2017 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за оренду транспорту 167,8 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» на 31 грудня 

2017 року становить 14,1 тис. грн.  

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Торговий дім «Червона зірка» за період 2016 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за оренду транспорту 301,7 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» на 31 грудня 

2016 року становить 12,7 тис. грн. Довгострокова – 7 125,0 тис. грн. 

 

6.1.3.4 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Гідросила АПМ» за період 2017 року: 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовану готову 

продукцію в сумі 240,7 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги 7,1 тис. грн.; 

Поточна заборгованість ПрАТ «Гідросила АПМ» перед Компанією на 31 грудня 2017 року 

становить 86,7 тис. грн. 

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Гідросила АПМ» за період 2016 року: 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовану готову 

продукцію в сумі 163,5 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги 1 тис. грн.; 

 Компанія достроково повністю погасила довгострокову безвідсоткову позику, 

отриману для своєї господарської діяльності в сумі 16,3 млн.грн. 

Поточна заборгованість ПрАТ «Гідросила АПМ» перед Компанією на 31 грудня 2016 року 

становить 9,9 тис. грн. 

 

6.1.3.5 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ТОВ 

«Гідросила – Тетіс» за період 2017-2016 роки: 

 Компанією в  2016 році взаємовідносин не відбувалися; 

 Компанією в 2017 році було реалізовано ТМЦ на суму 165,9 тис. грн. 

Заборгованіст ТОВ «Гідросила - Тетіс» перед Компанією станом на 31 грудня 2017 року 

становить 165,9 тис. грн. 

6.1.3.6 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПАТ 

«Гідросила МЗТГ» за період 2017 року: 

 Компанією було отримано основні засоби в кількості 2х одиниць від зв’язаної 

сторони  на суму 174 тис. грн.  

Будь які заборгованості між зв’язаними сторонами на 31 грудня 2017 року відсутні. 



Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПАТ 

«Гідросила МЗТГ» за період 2016 року: 

 Компанією було відвантажено зв’язаній стороні гідророзподільники в кількості 2х 

одиниць на випробування на суму 63 тис. грн.  

Поточна заборгованість ПАТ «Гідросила МЗТГ» перед Компанією на 31 грудня 2016 року 

становила 63 тис. грн. 

 

6.1.3.7 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПАТ 

«Гідросила» за період 2017 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за отримані ТМЦ - 5 373,7 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по підготовці 

виробництва - 356,6 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по утриманню майна 

на базі відпочинку «Прибій» а також за придбані путівки працівникам для відпочинку на цій базі в 

сумі 262,7 тис. грн.; 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовану продукцію в 

сумі 2 358,4 тис. грн.; 

 Компанією отримано кошти від зв’язаної сторони за надані послуги по 

підготовці виробництва в сумі 141,6 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед ПАТ «Гідросила» на 31 грудня 2017 року становить 

478,2 тис. грн.  

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПАТ 

«Гідросила» за період 2016 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за отримані ТМЦ - 5 573,8 тис. грн.; 

 Компанія повернула зв’язаній стороні попередню оплату за товар в сумі 

4 400,0 тис. грн. в зв’язку з припиненням контракту; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по підготовці 

виробництва - 374,3 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по утриманню майна 

на базі відпочинку «Прибій» а також за придбані путівки працівникам для відпочинку на цій базі в 

сумі 116,5 тис. грн.; 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовану продукцію в 

сумі 2186,6 тис. грн.; 

 Компанією отримано кошти від зв’язаної сторони за надані послуги по 

підготовці виробництва в сумі 141,6 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед ПАТ «Гідросила» на 31 грудня 2016 року становить 

334,8 тис. грн.  

 

6.1.3.8 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ТОВ 

«КУА «Партнер – Інвест», що діє в інтересах та за рахунок активів  ЗПНВІФ «Партнер-Фонд» за 

період 2017-2016 роки: 

 Компанія в звітному 2017 році отримала довгострокову відсоткову позику для своєї 

господарської діяльності в сумі 28 900 тис. грн. за діючим договором позики та повернула суму 

31 000,0 тис. грн. за строками погашення по цьому ж договору;  

Довгострокова заборгованість Компанії перед ТОВ «КУА «Партнер – Інвест» за отриманою 

позикою на 31 грудня 2017 року становить 46 550 тис. грн. 

 Компанія в звітному 2017 році розмістила свої облігації серії В на суму 31 млн. грн. 

під 20 відсотків річних зі строком погашення в термін 10 років 

За 2016 рік відбулися такі операції між зв’язаними особами: 

 Компанія в звітному 2016 році погасила короткострокову безвідсоткову позику в 

сумі 3 980 тис. грн.; 

 Компанія в звітному 2016 році отримала довгострокову відсоткову позику для своєї 

господарської діяльності в сумі 10 660 тис. грн. 



Довгострокова заборгованість Компанії перед ЗПНВІФ «Партнер-Фонд» ТОВ «КУА 

«Партнер – Інвест» на 31 грудня 2016 року становить 48 650 тис. грн.  

 

6.1.3.9 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Кіровоградська промислова компанія» за період 2017-2016 роки: 

 Компанія в  2017 році повернула аванс, отриманий за с/господарську техніку 

в сумі 2,5 млн.грн. зв’язаній стороні в зв’язку з розірванням договору купівлі-продажу; 

 В 2017 році Компанія отримала від зв’язаної сторони 507,9 тис. грн. за 

продані товари по комісії по діючому договору. 

Заборгованості між Компанією та ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія» станом на 

31 грудня 2017 року відсутні. 

В 2016 році: 

 Компанією отримано аванс за с/господарську техніку в сумі 2,5 млн.грн. від 

зв’язаної сторони; 

 В 2016 році Компанія сплатила зв’язаній стороні 18,3 тис. грн. комісійної 

винагороди за продані товари по комісії; 

Заборгованість Компанії перед ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія» на 31 грудня 

2016 року становить 1 934,3 тис. грн.  

 

6.1.3.10 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ДП 

«КТПФ «Зірка» за період 2017 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за послуги, пов’язані з представницькими заходами 

(обслуговування та харчування делегацій і представників дилерів, кава-паузи  під час навчання та 

ін.) в сумі 1 347,5 тис. грн.; 

 Компанія отримала компенсацію за реалізовані товари (молочні продукти) в сумі 359,8 

тис. грн. 

 Компанія отримує компенсацію по договорам операційної оренди рухомого та 

нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума орендної плати за 2017 рік становить 72,1 тис. грн.; 

 Компанія отримує компенсацію суми комунальних послуг, пов’язаних з договорами 

операційної оренди рухомого та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума компенсації за 2017 

рік становить 263,3 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за послуги спецхарчування працівників 

підприємства 5 137,9 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед ДП «КТПФ «Зірка» на 31 грудня 2017 року 

становить 303,7 тис. грн. 

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ДП «КТПФ 

«Зірка» за період 2016 року: 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за послуги, пов’язані з представницькими заходами 

(обслуговування та харчування делегацій і представників дилерів, кава-паузи  під час навчання та 

ін.) в сумі 1 150,6 тис. грн.; 

 Компанія отримує компенсацію по договорам операційної оренди рухомого та 

нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума орендної плати  за 2016 рік становила 31,6 тис. грн.; 

 Компанія отримує компенсацію суми комунальних послуг, пов’язаних з договорами 

операційної оренди рухомого та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума компенсації за 2016 

рік становила 109,5 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за послуги спецхарчування працівників 

підприємства 546,9 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед ДП «КТПФ «Зірка» на 31 грудня 2016 року 

становить 103,3 тис. грн. 

 

6.1.3.11 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ТОВ 

«Кіровоградський інструментальний завод «ЛЕЗО» за період 2017 року: 



 Компанія отримує компенсацію по договорам операційної оренди рухомого 

та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума орендної плати  за 2017 рік становила 178,1 тис. 

грн.; 

 Компанія отримує компенсацію суми комунальних послуг, пов’язаних з 

договорами операційної оренди рухомого та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума 

компенсації за 2017 рік становила 762,2 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за послуги ремонту та обслуговування 

оснащення (в т.ч. інструментів і штампів)  - 6 387,9 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за придбаний інструмент та оснащення -  

11 706,9 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по проектуванню 

пристосувань і оснащення - 1 358,6 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по зберіганню майна 

2,0 тис. грн.; 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовані ТМЦ і 

напівфабрикати в сумі 138,6 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед зв’язаною стороною на 31 грудня 2017 року 

становить 1 338,9 тис. грн. 

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ТОВ 

«Кіровоградський інструментальний завод «ЛЕЗО» за період 2016 року: 

 Компанія отримує компенсацію по договорам операційної оренди рухомого 

та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума орендної плати  за 2016 рік становила 218,9 тис. 

грн.; 

 Компанія отримує компенсацію суми комунальних послуг, пов’язаних з 

договорами операційної оренди рухомого та нерухомого майна від зв’язаної сторони; сума 

компенсації за 2016 рік становила 525 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за обробку і виготовлення деталей  - 

380,6 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за придбаний інструмент та оснащення -  

7 382,9 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по проектуванню, 

ремонту та обслуговуванню пристосувань і оснащення - 5 485,2 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за надані послуги по зберіганню майна 

1,4 тис. грн.; 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовані ТМЦ і 

напівфабрикати в сумі 313,5 тис. грн. 

Поточна заборгованість Компанії перед зв’язаною стороною на 31 грудня 2016 року 

становить 1 491,8 тис. грн. 

 

6.1.3.12 Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Гідросила ЛЄДА» за період 2017 року: 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовану продукцію в 

сумі 91,7 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за отримані ТМЦ – 21,8 тис. грн.; 

Поточна заборгованість Компанії перед зв’язаною стороною на 31 грудня 2017 року 

становить 13,5 тис. грн. 

Компанія розкриває інформацію стосовно операцій щодо зв’язаної сторони ПрАТ 

«Гідросила ЛЄДА» за період 2016 року: 

 Компанія отримала кошти від зв’язаної сторони за реалізовану продукцію в 

сумі 75,9 тис. грн.; 

 Компанія сплатила зв’язаній стороні за отримані ТМЦ –10,5 тис. грн.; 

Поточна заборгованість зв’язаної сторони перед Компанією станом на 31 грудня 2016 року 

становила 63,1 тис. грн. 



 

 

 

Примітка 7. Розкриття іншої інформації. 

 
7.1 Здатність продовжувати діяльність безперервно. 

Фінансова звітність Компанії складена на основі припущення про безперервність. 

Компанія вважає що за станом на 31 грудня 2017 року не існує подій, умов або ризиків, які 

окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі.  

За рік, що закінчився, Компанія визнала прибуток  в сумі 164 193 тис. грн. (2016 рік – 

169 265 тис. грн.) Компанія планує в 2018 році збільшити досягнутий фінансовий результат у 1,2 

рази. 

Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2017 року визнані в сумі 702 748 тис. грн. 

(станом на 31 грудня 2016 року – 538 555 тис. грн.) і розраховані шляхом вирахування із суми 

поточних і непоточних активів Компанії суми поточних і непоточних зобов’язань Компанії. 

Для порівняння сума акціонерного капіталу за станом на 31 грудня 2017 року становить 9 

500 тис. грн.(протягом звітного періоду не змінилася). Таким чином вартість чистих активів 

перевищує розмір акціонерного капіталу і є додатковим показником для Компанії вірогідності  

продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

 

7.2 Джерела невизначеності оцінки. 

Деякі суми, включені до фінансової звітності, а також пов’язані з ними розкриття 

інформації вимагають від управлінського персоналу Компанії здійснення припущень відносно сум 

або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки звітності. 

Управлінський персонал Компанії проводить оцінки на постійній основі, виходячи з 

результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які 

керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як 

вони можуть змінитися в майбутньому. Однак невизначеність цих припущень і оціночних значень 

може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань вартості активу або 

зобов’язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, в майбутньому. 

 

Основні невизначеності: 

 амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості 

ґрунтується на здійснених управлінським персоналом оцінках майбутніх строків корисного 

використання цих активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, 

конкуренції, зміни ринкових умов та інших чинників, котрі важко передбачити. Подібні зміни 

можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних 

відрахувань; 

 Компанія є об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за 

справами про оскарження дій податкових органів, стосовно результату яких існує значний ступінь 

невизначеності. Компанія проводить оцінку можливої суми збитку за цими подіями, але 

непередбачувані події можуть призвести до збільшення або зменшення попередньо оціненої суми, 

або вимагати нарахування суми, нарахування якої не вважалося ймовірним.  

 

7.2 Події після звітної дати. 

У відповідності до МСБО10 «Події після звітного періоду» компанія  визначає  сприятливі 

та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження  фінансової 

звітності за 2017 рік до випуску.  

Компанія стверджує, що не відбувалось ніяких подій після звітної дати, які могли б 

вплинути на фінансову звітність за 2017 рік. Також не відбувалося ніяких подій, які могли б 

вимагати коригування фінансової звітності за 2017 рік. 
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