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ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
Товариства з обмеженою відповідальністю
„Придніпровський олiйноекстракцiйний завод” за 2020 рік
26 лютого 2021 року

м. Кропивницький

Даний Звіт керівництва підготовлено у відповідності до вимог п.7 статті 11 розділу 4 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Міністерства
фінансів України (зокрема, Наказу Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року №982
«Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» /зі змінами та
доповненнями/) і він відповідає вимогам щодо до складання звіту керівництва по Товариству, яке
відноситься до категорії – великих підприємств (згідно законодавчо встановленого критерію
визначення).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю „Придніпровський олiйноекстракцiйний завод”
(далі – Товариство) зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 25014, Україна, Кіровоградська
область, місто Кропивницький, вулиця Мурманська, будинок 53.
Товариство, є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за
наявності)
Організаційно-правова форма
Назва юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
станом на 31.12.2020 р.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому
числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище,
ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце
проживання, якщо засновник – фізична особа;
найменування, країна резидентства, місцезнаходження та
ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа
станом на 31.12.2020 р.

Види діяльності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ")
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
39974537
25014, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул.
Мурманська, буд. 53
Розмір : 1 108 415 720,00 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛКАПІТАЛ", Код ЄДРПОУ: 32768392, Країна резиденства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, провулок Шевченка
Ттараса, будинок 3, Розмір внеску до статутного фонду: (грн.) 105541287,00., (%) - 9,5218143.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛТРЕЙД", Код ЄДРПОУ: 31454383, Країна резиденства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, провулок Шевченка
Ттараса, будинок 3, Розмір внеску до статутного фонду: (грн.) - 13,00.,
(%) - 0,0000012.
КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А., Країна резиденства: Люксембурґ,
Місцезнаходження: Люксембурґ, 1273, вулиця Де Бітбург, 19, Розмір
внеску до статутного фонду: (грн.) - 1002874420,00., (%) - 90,4781845.
КІНЦЕВИЙ
БЕНЕФІЦІАРНИЙ
ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР)
ЗАСНОВНИКА
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ", ТОВ
"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ОЕЗ"
КЕРНЕЛ
ХОЛДИНГ
С.
А.
(ЛЮКСЕМБУРГ) - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 25/07/1974,
УКРАЇНА, ШВЕЙЦАРІЯ, М.ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ ШАТІЙОН, 14.
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів (основний); 46.21 Оптова
торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для
тварин; 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями,
харчовими оліями та жирами; 77.39 Надання в оренду інших машин,
устатковання та товарів. н. в. і. у.; 49.39 Інший пасажирський
наземний транспорт, н. в. і. у.; 49.41 Вантажний автомобільний
транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.29 Інша допоміжна
діяльність у сфері транспорту; 68.20 Надання в оренду й
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
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Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли
державна реєстрація юридичної особи була проведена після
набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Місцезнаходження реєстраційної справи

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

Керівник Товариства (посада)
Керівник Товариства (П. І. Б.)
Керівник бухгалтерської служби Товариства (посада)
Керівник бухгалтерської служби Товариства (П. І. Б.)

Дата запису: 28.08.2015
Номер запису: 15541020000003629
Міська рада міста Кропивницького
31.08.2015, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880;
28.08.2015, 150315126551-4272, КРОПИВНИЦЬКА ДПІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ДПС
У
КІРОВОГРАДСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
(М. КРОПИВНИЦЬКИЙ), 43142606, (дані про взяття на облік як
платника податків);
28.08.2015, 10000000461398, КРОПИВНИЦЬКА ДПІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ДПС
У
КІРОВОГРАДСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
(М. КРОПИВНИЦЬКИЙ), 43142606, 23, (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску)
Директор
ГРИГОРЧУК ЯРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Головний бухгалтер
ЛЕБЕДЕНЕЦЬ ОЛЬГА ІВАНІВНА

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА.
Загальні відомості
Товариство здiйснює фінансово-господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету
дiяльностi, визначених Статутом Товариства та відповідно до основних напрямкiв дiяльностi,
затверджених рiшенням загальних зборiв учасників Товариства.
Управління Товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначеня) яких
визначається Статутом Товариства.
В звітному 2020 році органи Товариства наступні:
08.12.2020 р.
Стаття 9 Статуту Товариства у редакції – 29.05.2019 р. 08.05.2020 р.
загальні збори учасників – вищий орган ТОВ
директор – одноособовий виконавчий орган ТОВ
ревізійна комісія – колегіальний орган контролю ТОВ
наглядова рада – колегіальний орган нагляду ТОВ
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Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності
Товариства, у тому числі і ті, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
Загальні збори складаються з учасників Товариства, до складу яких входять: Кернел Холдинг
С.А., Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» та Товариство з обмеженою
відповідальністю «Кернел-Капітал».
Станом на 31 грудня 2020 року, робота Загальних зборів учасників Товариства
регламентується чинним законодавством України та діючим Статутом Товариства від 08 грудня
2020 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства від 08.12.2020 р.).
Внутрішні документи, які б регламентували роботу Загальних зборів учасників Товариства
(порядок скликання та проведення засідань, компетенція, порядок прийняття рішень та їх
оформлення тощо), не приймалися та не затверджувалися.
У звітному 2020 році, Наглядова рада Товариства Товаритсва є колегіальним органом, що в
межах компетенції, визначеної діючим Статутом та чинним законодавством України, здійснює
управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, а також
здійснює інші повноваження, які передбачені діючим Статутом Товариства та рішеннями
загальних зборів учасників Товариства.
Внутрішні документи, які б регламентували роботу Наглядової ради – органу нагляду
Товариства, на протязі звітного 2020 року не приймалися та не затверджувалися.
Ревізійна комісія Товариства у 2020 році провела 1 (одне) засідання – 26.05.2020 р.
Наявність Положення про органи Товариства не передбачено Статутом підприємства та ним
не затверджувалось.
За звітний період по Товариству було скликано та проведено 47 (сорок сім) засідань Загальних
зборів учасників Товариства, а саме:
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2
28.01.2020 р.
26
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09.09.2020 р.
4
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28
10.09.2020 р.
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25.02.2020 р.
27.02.2020 р.
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23.12.2020 р.
30.12.2020 р.

Протягом звітного 2020 року загальними зборами учасників Товариства не приймались жодні
рішення щодо обмеження повноважень директора на підписання від імені Товариства угод та
договорів.
Директор є посадовою особою Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю
Товариства. Директор персонально призначається загальними зборами учасників Товариства.
Згідно з протоколом загальних зборів учасників Товариства на посаду директора Товариства
призначено Григорчука Яросла Валентиновича.
Станом на 31 грудня 2020 року, робота виконавчого органу Товариства регламентується
чинним законодавством України, Статутом Товариства.
Внутрішні документи, які б регламентували роботу виконавчого органу Товариства, на протязі
звітного 2020 року не приймалися та не затверджувалися.
Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх
рішень.
До компетенцiї директора Товариства, в тому числi, належить:
 керiвництво
згiдно
з
чинним
законодавством
виробничо-господарською
та
фiнансово-економiчною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих рiшень,
збереження та ефективне використання майна пiдприємства, а також фiнансово-господарськi
результати його дiяльностi;
 забезпечення виконання Товариством усiх зобов'язань перед державним та мiсцевим бюджетами,
державними позабюджетними соцiальними фондами, постачальниками, замовниками та
кредиторами, а також виконання господарських i трудових договорiв (контрактiв) та
бiзнес-планiв;
 органiзацiя роботи та ефективної взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв, цехiв та виробничих
одиниць, спрямування їх дiяльностi на розвиток i вдосконалення виробництва з урахуванням
соцiальних та ринкових прiоритетiв, пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства, зростання
обсягiв реалiзацiї продукцiї та збiльшення прибутку, якостi та конкурентоспроможностi
продукцiї, що виготовляється, її вiдповiднiсть свiтовим стандартам з метою завоювання
вiтчизняного та зарубiжного ринку i задоволення потреб замовникiв i споживачiв у вiдповiдних
видах продукцiї;
 забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукцiї, планiв капiтального
будiвництва, обов'язкiв перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками i банками, а
також господарських та трудових договорiв (контрактiв) i бiзнес-планiв;
 органiзацiя виробничо-господарської дiяльностi Товариства на основi застосування методiв
обгрунтованого планування, нормативних матерiалiв, фiнансових i трудових витрат, вивчення
кон'юнктури ринку та передового досвiду, з метою пiдвищення технiчного рiвня та якостi
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продукцiї (послуг), економiчної ефективностi її виробництва, рацiонального використання
виробничих резервiв та витрачання всiх видiв ресурсiв;
 вжиття заходiв щодо забезпечення Товариства квалiфiкованими кадрами, найкращого
використання знань та досвiду працiвникiв, створення безпечних i сприятливих умов працi,
додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
 здiйснення заходiв iз соцiального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення,
укладення i виконання колективного договору; проведення роботи щодо змiцнення трудової i
виробничої дисциплiни, сприяння розвитку творчої iнiцiативи i трудової активностi працiвникiв;
 забезпечення поєднання економiчних i адмiнiстративних методiв керiвництва, матерiальних i
моральних стимулiв пiдвищення ефективностi виробництва, а також пiдсилення вiдповiдальностi
кожного працiвника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату
заробiтної плати в установленi строки;
 вирiшення питань щодо фiнансово-економiчної та виробничо-господарської дiяльностi
Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих органiзацiйногосподарських функцiй iншим посадовим особам Товариства (керiвникам виробничих
пiдроздiлiв, функцiональних пiдроздiлiв, тощо);
 забезпечення додержання законностi, активне використання правових засобiв удосконалення
управлiння та функцiонування в ринкових умовах, змiцнення договiрної та фiнансової
дисциплiни, регулювання соцiально-трудових вiдносин.
 захист майнових iнтересiв пiдприємства в судi, органах державної влади та управлiння;
 вчинення дiй щодо вiдкриття i закриття рахункiв в фiнансових установах;
 забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих загальними
зборами учасників;
 органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
 розробка i затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрiшнього трудового
розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства (крiм посадової iнструкцiї директора);
 встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, його
вiдокремлених пiдроздiлiв;
 затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв, засобiв
iндивiдуалiзацiї тощо;
 розробка концепцiї цiнової та тарифної полiтики Товариства, визначення цiн на продукцiю,
тарифiв на товари та послуги;
 здiйснення iнших функцiй адмiнiстративного чи представницького характеру, необхiдних для
забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довiреностей та iнших документiв.
В звітному 2020 році директор Товариства, приймав рiшення одноособово з урахуванням
особливостей та обмежень, визначених Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства
України.
Рiшення директора Товариства, прийнятi їм в 2020 роцi, пов'язанi з управлiнням поточною
дiяльнiстю Товариства, керiвництвом виробничо-господарською та фiнансово-економiчною
дiяльнiстю Товариства. Всі рiшення директора Товариства оформлялися письмово у формi наказу
чи розпорядження.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли
Товариство станом на 31 грудня 2020 року не створювало.
Організаційна структура Товариства.
Товариство є окремою структурною одиницею.
Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до Статуту Товариства і рiшень загальних зборiв
учасників, управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними
органами управлiння: а) загальнi збори учасникiв; б) директор; в) наглядова рада.
В основу органiзацiйної структури Товариства покладено функцiональний принцип управлiння;
в Товариствi
iснують
такi основнi пiдроздiли/вiддiли/дільниці, які безпосередньо
підпорядковується Директору Товариство (одноосібному виконавчому органу).
Затвердження організаційної структура Товариства було проведено:
 01 липня 2019 року;
 01 липня 2020 року.
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Кожен структурний пiдроздiл Товариства вiдiграє значну роль в дiяльностi підприємства. В
звітному 2020 році на товаристві постiйно здiйснювався їх розвиток.
Виробничі площі Товариства: основне виробництво складається з дільниць приймання та
зберігання насіння соняшнику, підготовки та пресування, екстракції, відвантаження готової
продукції.
Опис діяльності Товариства.
Основним видом діяльності Товариства є виробництво нерафінованої соняшникової олії та
шроту, а також Товариство має наступні види діяльності:
 переробка насіння соняшника та виробництво нерафінованої олії та соняшникового шроту;
 вантажний автомобільний транспорт;
 забір, очищення та постачання води;
 інші види діяльності, що передбачені в Статуті Товариства.
Товариство в звітному 2020 році здійснювало ліцензійні види діяльності, отримавши всі
необхідні дозвільні документи.
Так, у звітному періоді по Товариству діяли Ліцензії:
 на право зберігання пального (реєстраційний номер 11230114201900107), видана Головним
управлінням ДПС у Кіровоградській області (реєстрація - 30.10.2019 р.), з терміном дії до
30 жовтня 2024 року;
 на право зберігання пального – виключно для потреб власного споживання чи промислової
переробки (реєстраційний номер 11230414202001759), видана Головним управлінням ДПС у
Кіровоградській області (реєстрація -18.09.2020 р.), з терміном дії до 18 вересня 2025 року.
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У 2019-2020 році виробництво олiї соняшникової та соняшникового шроту є перспективним
напрямком дiяльностi Товариства, оскiльки він завжди буде мати попит серед споживачiв.
Особливiсть стану розвитку олiйно-жирової галузi полягає в тому, що дана галузь тiсно
пов'язана з врожайнiстю, клiматичними змiнами, розширенням ринку збуту виробленої продукцiї,
зростанням рiвня конкуренцiї серед виробникiв цiєї продукцiї та в загалом нерозривно пов'язана з
розвитком агропромислової галузi України.
Залежнiсть вiд сезонних змiн по Товариству наявна, але не в значнiй мiрi. Сировина є
доступною, динамiка цiн пов'язана з рiвнем урожаю соняшника в звітному та поточному році.
Сировина на Товаристві: для виробництва олії соняшникової, соняшникового шроту
використовується насіння соняшнику врожаю 2019 - 2020 років українського походження,
вирощене у господарствах України.
Станом на 31 грудня 2020 року, якість та безпеку насіння соняшникового підтверджено
наявністю протоколів безпеки. Інших продуктів, в тому числі продуктів, які є алергенами
підприємство не переробляє.
Також Товаритсво підтверджує, що на підприємстві відсутня контамінація насіння соняшника з
будь-якими іншими продуктами, в тому числі продуктами, що відносяться до алергенів, під час
зберігання та транспортування. На Товаристві у виробництві імпортну сировину не застосовують.
Походження сировини підтверджується сертифікатом безпеки та якості, які додаються до
кожної партії, що надходить на підприємство.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, положення на ринку є достатньо
високим.
Конкуренцiя в данiй галузi виробництва є високою, однак особливiстю продукцiї виробленої
Товариством є те, що вона виробляється в широкому асортиментi, а також вся ця продукцiя має
дуже високий рiвень якостi, що пiдтверджується добровiльною сертифікацією:
 Сертифiкат GMP+Feed Safety Assurance; термін дії – до 14 липня 2022 року
GMP B1 Production, Trade and Services
 Сертифiкат EU-ISCC-Cert-DE100-93062020; термін дії – до 28 вересня 2021 року
ISCC EU
 Сертифiкат ISCC-PLUS-Cert-DE100-93062020; термін дії – до 10 грудня 2021 року
ISCC PLUS
 Сертифiкат KOSHER CERTIFICATE; термін дії – до 13 лютого 2022 року
KOSHERPARVE (not for Passover).
 Сертифiкат ISO 22000:2018; Україна; термін дії – до 14 лютого 2023 року
Переробка соняшнику на нерафіновану соняшникову олію.
Виробництво соняшникового гранульованого та негранульованого шпроту
 Сертифiкат ISO 9001:2015; Україна; термін дії – до 25 січня 2023 року
Переробка соняшнику на нерафіновану соняшникову олію.
Виробництво соняшникового гранульованого та негранульованого шпроту
 Сертифiкат ISO 22000:2005; Україна; термін дії – до 18 червня 2021 року
Переробка соняшнику на нерафіновану соняшникову олію.
Виробництво соняшникового гранульованого та негранульованого шпроту
Категорія продукту: CIV, DI
 Сертификат Слуцький ЦСМС, Білорусія; термін дії – до 25 жовтня 2022 року
Шпрот соняшниковий тестований гранульованим насипом
ДСТУ 4636:2006 «Шпрот соняшниковий. Технічні умови».
Виготовлення готової продукцiї в Товаристві вiдбувається у вiдповiдностi з мiжнародними
стандартами якостi ISO 9001, ISO 22000, GMP+B1.
Крім того, в Товаристві впроваджені ефективні системи менеджменту.
Виробництво продукції здійснюється за технологічною послідовністю на Товаристві.
Організаційно-виробнича схема діяльності Товариства за 2019-2020 р. р. має наступний вигляд:
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На Товаристві наявне у використанні наступне основне виробниче обладнання:
 Шеретувально-віяльна дільниця: сепаратори БСХ-100, насіннєвійки, бічові насіннєрушки
СВХ, вальцеві верстати.
 Пресова дільниця: жаровні, шнекові преси, фузоловушка, обладнання фільтрації пресової
олії (Ama фільтри).
 Екстракційна дільниця: екстрактор, тостери, дистилятор.
 Дільниця гідратації (суміш пресової та екстракційної олії): теплообмінник, змішувач,
коагулятор, сепаратор олії, сушка олії, сушка фосфатидного концентрату.
Виробництво на Товаристві.
Виробнича діяльність підприємства регламентована «Виробничим технологічним регламентом
ТР У 10.41.32390305.001-20 на виробництво соняшникової та ріпакової олій, шротів по схемі
форпресування – екстракція на екстракційній лінії з петлевим екстрактором продуктивністю 520
т/добу насіння соняшнику, 240 т/добу насіння ріпаку»; «Регламентом виробничим технологічним
на виробництво олії соняшникової нерафінованої.
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ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» працює за давальницькою схемою, вся вироблена продукція
передається постачальникам сировини згідно Договору з переробки давальницької сировини.
В 2019-2020 р. р. таким постачальником виступало ТОВ «Кернел-Трейд».
Асортимент переданої продукції:
 Олія соняшникова нерафінована невиморожена (пресова, екстракційна, суміш пресової з
екстракційною) вищого, 1 та 2 гатунку нефасована (ДСТУ 4492:2017. Олія соняшникова.
Технічні умови);
 Шрот соняшниковий (ДСТУ 4638:2006. Шрот соняшниковий. Технічні умови).
Переробка насіння соняшнику здійснюється методом пресування насіння з подальшим
добуванням залишкової олії шляхом обробки макухової черепашки розчинником (екстракцією).
Виходи продукції в Товаристві:
 Олія соняшникова – 42-47%;
 Шрот соняшниковий – 35-39%;
 Фосфатидний концентрат – менш 1%;
 Лушпиння соняшнику – 16-19%.
Вся продукцiя при вiдвантаженнi з Товариства посвідчується: «Посвiдчення про якiсть»,
виданим вимiрювальною виробничою лабораторiєю Товариства (що має відповідну акредитацію).
Подальше збільшення обсягу реалізації по Товариству в наступних звітних періодах планується
досягати залученням нових контрагентів та участі в тендерах.
Робота одноосібного виконавчого органу – директора Товариства протягом звітного 2020 року
була спрямована
на забезпечення ефективного використання виробничого потенціалу,
забезпечення контролю за надходженням та використанням коштів, забезпечення всіх виробничих
підрозділів замовленнями та встановлення ефективної системи внутрішнього управління по
Товариству.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.
Товариство за звітний 2020 рік складає фінансову звітність разом із цим річним Звітом
керівництва, так як згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», Товариство належить до категорії – великих підприємств.
Фінансова звітність Товариства складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
За звітний 2020 рік, по Товариству, було отримано доходи у сумі 474 838 тис. грн. (річна
фінансова звітність – перша фінансова звітність за МСФЗ, з двома порівняльними періодами /за
2019-2020 р. р./, дата переходу 01.01.2019 р.).
Склад доходів Товариства:
-

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
інші операційні доходи
інші фінансові доходи
доход від участі у капіталі
інші доходи
доходи з податку на прибуток

427707

тис. грн.

40960
0
0
5820
351

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Загальна сума витрат по Товариству становить 728 162 тис. грн. (річна фінансова звітність –
перша фінансова звітність за МСФЗ, з двома порівняльними періодами /за 2019-2020 р. р./, дата
переходу 01.01.2019 р.).
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Склад витрат Товариства:
-

Собівартість реалізованої продукції
послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
фінансові витрати
витрати від участі у капіталі
інші витрати
витрати з податку на прибуток

(товарів,

робіт,

406928

тис. грн.

27355
0
25845
242500
0
25534
0

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Річні фінансові результати Товариства
По результатам роботи Товариства за звітний 2020 фінансовий рік по підприємству було
отримано чистий збиток на суму 253 324 тис. грн. (річна фінансова звітність – перша фінансова
звітність за МСФЗ, з двома порівняльними періодами /за 2019-2020 р. р./, дата переходу 01.01.2019
р.).
4. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Ліквідність Товариства.
Показники платоспроможності (ліквідності) Товариства
(річна фінансова звітність).
станом на
станом на
Показники
Норма
01.01.2020 р.
31.12.2020 р.
1

3

4

Показники платоспроможності (ліквідності)
1. коефіцієнт абсолютної ліквідності
> 0,5
0,00004
2. коефіцієнт швидкої ліквідності
> 0,7
0,22674
3. коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
> 1,0
0,28747
4. коефіцієнт покриття зобов’язань власним
< 1,0
9,86188
капіталом (фінансування)

5

0,00001
0,12552
0,16937
1,26228

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства
можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів. Нормативне значення показника
повинно бути не менше 0,5.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна
покрити за допомогою абсолютно та швидколіквідних активів. Нормативне значення показника
повинно бути не менше 0,7.
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує, яку частку поточних зобов'язань
підприємства можна покрити за допомогою абсолютно, швидко та повільно ліквідних активів.
Нормативне значення показника повинно бути не менше 1.
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) показує, яку частку
(питому вагу) залучені кошти займають у власному капіталі Товариства. Цей показник повинен
бути не вище 1 (нормативне значення).
Аналіз показників показує, що ліквідність Товариства станом на кінець звітного періоду в
цілому має негативну динаміку (відбулося зменшення таких показників, як коефіцієнта
абсолютної, швидкої та поточної ліквідності, відповідно: на -0,00003, на -0,10122 і на -0,11810).
Показник покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) хоч і має позитивну
динаміку в порівнянні, з початком звітного періоду, але все рівно не відповідає нормі, є понад 1).
Залучені кошти на протязі всього звітного 2020 року займають досить значну (максимальну)
питому вагу у власному капіталі Товариства, що являється досить далеким до оптимальних
значень покриття зобов’язань Товариства власним капіталом.
Проведений аналіз за звітний 2020 рік свідчить про те, що загальний фінансовий стан
Товариства за звітний період є умовно задовільним, у зв’язку з його не достатньою ліквідністю та
значною залежністю від залучених коштів.
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Зобов'язання Товариства.
Станом на 31 грудня 2020 року по Товариству наявні інші довгострокові зобов’язання, а також
поточні зобов'язання та поточні забезпечення на загальну суму 1 789 453 тис. грн. (річна фінансова
звітність – перша фінансова звітність за МСФЗ, з двома порівняльними періодами /за 2019-2020 р.
р./, дата переходу 01.01.2019 р.) і складаються з:
-

довгострокові кредити банків
інші довгострокові зобов’язання
довгострокові забезпечення
цільове фінансування
короткострові кредити банків
Векселі видані
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язанями
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі
страхування
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати
праці
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
поточні забезпечення
інші поточні зобов’язання

0
14796
0
0
0
0

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

1

тис. грн.

82568

тис. грн.

6

тис. грн.

920

тис. грн.

818

тис. грн.

409688

тис. грн.

0

тис. грн.

5767
1274889

тис. грн.
тис. грн.

Поточні зобов’язання та довгострокові зобов'язання по Товариству на протязі звітного 2020
року, що закріплені договірними відносинами, контролюються керівництвом Товариства за
строками виникнення та термінами проведення розрахунків.
5. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.
Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в
економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Екологічний стан України потребує
вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної
політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції
України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля.
Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення
екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно
розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропотехногенних факторів
виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва.
Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності
Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на
екологічно орієнтованій основі.
При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які
дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до
цілей економічної діяльності підприємств.
Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на
довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі
виробництва.
Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи:
-зменшення обсягів водоспоживання;
-зменшення обсягів споживання енергії;
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-зменшення обсягів забруднюючих викидів в повітря;
-повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність;
-інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.
6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.
Виробничий персонал Товариства
За звітний 2020 рік середня кількість працівників по Товариству складає 325 чоловік.
Відповідно до штатного розпису на 2020 рік, у Товаристві дотримуються гендерної рівності.
Серед працівників Товариства керівні посади займають, також і жінки (фахівці, спеціалісти та
керівники).
Так, у звітному 2020 році по Товариству штатна чисельність працівників становила – 419;
відповідно частка жінок на керівних посадах у 2020 році становила –1,19%.
У порівнянні із попереднім 2019 роком відбулося незначне зменшення частки жінок на
керівних посадах Товариства (на 0,44%).
В попередньому 2019 році по Товариству штатна чисельність працівників становила – 244;
відповідно частка жінок на керівних посадах у 2019 році становила –1,63%
Довідково: станом на 01.01.2019 року (за 2018 рік) по Товариству штатна чисельність
працівників становила – 251; відповідно частка жінок на керівних посадах у 2018 році становила –
1,59%
Слід виділити, що за звітний період на Товаритсві була наявна наступна структура
виробничого персоналу:
 працівники служби логістики;
 оператори виробництва;
 працівники технічної служби.
Кадрова політика Товариства
Створення конкурентоспроможного підприємства завжди пов’язано з якісно сформованою і
врегульованою кадровою політикою, яка виступає ядром системи управління персоналом.
Основною метою кадрової політики Товариства є підвищення ефективності управління
персоналом шляхом створення ефективної системи управління персоналом, спрямованої на
отримання максимального прибутку й забезпечення конкурентоспроможності, що ґрунтується на
економічних стимулах і соціальних гарантіях та сприяє гармонійному поєднанню інтересів
працівників і роботодавця.
Так, як важливою умовою успішної діяльності виробничого пiдприємства є навчання та
розвиток персоналу, в Товаристві дiє кадрова програма, яка спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам заводу: професiйна пiдготовка та адаптацiя,
планування професiйної кар'єри працюючих, стимулювання розвитку персоналу.
Система управлiння персоналом розроблена та впроваджена з метою активного впливу на
дiяльнiсть підприємства в цiлому та в частинi розвитку та пiдвищення квалiфiкацiйних та
професiйних навичок працiвникiв Товариства.
Товариством забезпечується безперервний процес професiйного навчання працiвникiв для
пiдготовки їх до бiльш якiсного i професiйного виконання основних функцiй та нових виробничих
функцiй, професiйно- квалiфiкацiйного просування, формування резерву керiвникiв та
вдосконалення соцiальної структури персоналу.
Рівні можливості при працевлаштуванні та повага до прав людини
Керівництво Товариства неухильно дотримується статті 2-1 КЗпП України, та гарантує рівні
можливості працевлаштування незалежно від походження, соціального та майнового стану, статі,
мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місці проживання.
Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні до Товариства, з урахуванням
характеру роботи або умов її виконання.
Також всім діючим працівникам Товариства гарантується повага до прав людини без будьяких
обмежень щодо раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної
ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного та соціального походження, віку, стану здоров’я,
сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства з охорони
праці та безпечного ведення робіт.
Працівники забезпечуються спецодягом та спецвзуттям, а також засобами індивідуального
захисту для безпечного виконання робіт.
В Товаристві створена Служба охорони праці, якою розроблена та запроваджена на заводі дієва
система управління охороною праці.
Станом на 31 грудня 2020 року, в Товаристві регулювання взаємовідносин між роботодавцем і
працівником з питань охорони праці здійснюється:
 Колективним договором Товариства.
 Положенням Про систему управління охороною праці.
 Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Товариства.
Слід зазначити, що Положенням Про систему управління охороною праці, в Товаристві
розроблено та впроваджено 06 лютого 2017 року.
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Товариства, введені в дію
Наказом №221 від 16 грудня 2020 року та затверджені Конференцією Трудового колективу
Товариства 16 грудня 2020 року (Протокол №1 від 16.12.2020 р.).
Соціальна політика Товариства
Соціальна політика в Товаристві визначається діючим на підприємстві Колективним договором.
Колективний договір Товариства визначає трудові відносини працівників підприємства, режим
праці та відпочинку, системи та форми оплати праці, матеріального стимулювання за
результатами праці, соціальні гарантії компенсації та пільги в сфері праці.
7. РИЗИКИ.
До основних ризикiв в дiяльностi Товариства протягом звітного 2020 року можна вiднести
економiчнi та законодавчi проблем в державi, виплата штрафних санкцiй за порушення договiрних
зобов'язань, виплата штрафних санкцiй за iншi порушення дiючого законодавства.
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства також є фінансово-економічні
проблеми, а саме: інфляційні процеси – підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні
цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг (опалення, електроенергію,
водопостачання електроенергію, паливно-мастильні матеріали), подорожчання позичкових
ресурсів, а також система оподаткування.
Крім того слід, зазначити і про сезонні фактори, що впливають на економiчний стан
Товариства.
В звітному 2020 році завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками
передбачає здiйснення таких основних заходiв:
 iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства.
Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення
систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської
дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв,
пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства;
 оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових
ризикiв;
 визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за
окремими видами фiнансових ризикiв.
Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових
операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди
коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру
можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами
фiнансових ризикiв.
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Основні характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства
Станом на 31 грудня 2020 року, спецiального документу, яким би описувалися характеристики
систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не
затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони
включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв,
перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне
опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях
управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.
Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками є:
 забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування, у тому числi
стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своїй дiяльностi;
 забезпечення iнтересiв учасників Товариства;
 забезпечення вiдповiдностi внутрiшнiх нормативних документiв Товариства вимогам
чинних нормативних актiв України.
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам:
 ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
 ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може
бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть,
з метою погашення зобов'язань;
 кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових
зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент.
Товариство пiддається валютному ризику у звiтному 2020 роцi, але ринковий ризик від
валютних операцiй не є суттєвим для фінансового стану Товариства і має не значний вплив.
Ціновий ризик
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для
окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.
В звітному 2020 році керівництво постійно проводить моніторинг ринкових змін на ціни і,
наразі, своєчасно, реагує, відповідними господарськими операціями, на зміну кон’юнктури ринку.
Кредитний банківський ризик
У звiтному роцi, процентнi фiнансовi зобов'язання вiдсутнi в Товариствi (кредитiв банкiв
підприємство не має). Товариство в 2020 році не пiддається ризику коливання процентних ставок
тому, що не має кредитних угод з банкiвськими установами.
Ризик втрати лiквiдностi
У 2020 роцi, Товариство перiодично проводило монiторинг показникiв лiквiдностi, але нажаль,
заходiв, що вживало Товариство протягом звiтного перiоду, для запобiгання негативних явищ, з
метою вийти на орiєнтовно-нормативнi показники лiквiдностi Товариства, виявилося не
достатньо. Товариство не має доступу до фiнансування у достатньому обсязi.
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Кредитний торгівельний ризик
Товариство схильне до кредитного торгівельного ризику, який виражається як ризик того, що
контрагент – дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання
перед Товариством.
У звiтному перiодi по Товариству, кредитний торгівельний ризик регулярно контролювався.
Кредитний торгівельний ризик стосується дебiторської заборгованостi.
Управлiння кредитним торгівельним ризиком здiйснювалося, в основному, за допомогою
аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованість та безпосереднім нарахуванням резервів (за
потреби). Дебiторська заборгованiсть в Товаристві протягом звітного періоду регулярно
перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Розмір резерву по кожному контрагенту в 2020 році визначався індивідуально.
Товариство в 2020 роцi укладало угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними
сторонами.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства у 2020 роцi мали такi зовнiшнi
ризики, як: нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї державних органiв;
внесення змін до деяких законодавчих актів, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-2019); нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової та iн.) полiтики; непередбачена
змiна кон'юнктури ринку; непередбаченi дiї конкурентiв.
До досить значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного
перiоду, все ж таки, слiд вiднести – недосконалiсть чинного законодавства України, яке регулює
фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариств.
Також, негативний вплив на розвиток Товариства може мати погіршення економічної ситуації в
Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19
та введенням пов’язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що
матиме наслідком зниження попиту на продукцію та послуги Товариства.
Станом на 31 грудня 2020 року в Товариствi не створено служби з внутрiшнього контролю та
управлiння ризиками. Створення служби внутрiшнього аудиту, також не передбачено внутрiшнiми
документами Товариства.
Директор та менеджмент Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на
власнi знання, досвiд та застосовуючи наявнi ресурси.
Товариство здiйснює такi заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та
розширення виробництва: постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства, захист
прав та iнтересiв пiдприємства згiдно норм чинного законодавства, в тому числi i шляхом
звернення до суду, вжиття підприємством максимальних дiй для унеможливлення невиконання
договiрних зобов'язань, отримання підприємством необхiдних дозволiв та лiцензiй, отримання
яких передбачено дiючим законодавством, вчасна сплата до бюджету податкiв та здiйснення всiх
iнших необхiдних платежiв, також підприємство спрямовує частину свого прибутку на
розширення виробництва.
8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.
Протягом 2019-2020 р. р. Товариство проводило науково-дослiднi роботи в напрямку
впровадження сучасної тенденцiї - фортифiкацiї продуктiв. В результатi проведених дослiджень
спiльно з науковцями було розроблено ряд рецептур, щодо олiї соняшникової.
Виробництво олiї, збагаченої вiтамiнами, дозволяє розширити ринки збуту та пiдвищити
конкурентоспроможнiсть продукцiї, що виробляється Товариством.
Окрім цього, в 2019-2020 р. р. Товариство для власних потреб проводило власні маркетингові
дослідження ринку на якому працює, а також здійснювало моніторинг різних аспектів діяльності
підприємств-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків.
9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.
Як на початок 2020 року, так і на кінець 2020 року, в Товаристві відсутні довгострокові та
поточні фінансові інвестиції. Протягом звітного 2020 року Товариство не володіло частками у
статутному капіталі інших юридичних осіб (внески Товариства в статутні капітали інших
господарюючих суб’єктів – не проводилися).
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10. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА.
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету
дiяльностi, визначених Статутом Товариства, а також основних напрямкiв дiяльностi,
затверджених рiшенням загальних зборiв учасників Товариства.
Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд прийняття та виконання
адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища, а саме: ефективної
фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної
реалiзацiї маркетингових програм тощо.
Перспективнi плани розвитку Товариства: підприємство планує i надалi здiйснювати
виробництво продукцiї в обсягах не менших нiж на даний час та виробляти продукцiю найвищої
якостi.
Прогнози та плани – це перш за все, подальша модернiзацiя iснуючого обладнання та замiна на
нове, з метою збiльшення потужностi виробництва по переробцi насiння соняшника. Розширення
асортименту фасованої продукцiї та збiльшення об'ємiв виробництва за рахунок автоматизацiї
процесу фасування.
На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози
й детальні плани.
Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є
збільшення інфляції та залежність від отримання позитивного рішення під час участі у тендерах на
отримання замовлень на конкурсних засадах.

Директор Товариства з обмеженою
відповідальністю „Придніпровський
олiйноекстракцiйний завод”
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