
ЗВІТ ПО УПРАВЛІННЮ 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ» за 2020 рік 

 

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ 
«ЄВРОВНЄШТОРГ» (скорочено: ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВТ»; EVT LLC) 
створено в 1999 році з метою будівництва і розвитку морських терміналів. 
Товариство зареєстровано та веде свою діяльність за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Айвазовського,14. Комплекс розташований в південній частині м. 
Миколаєва, на лівому березі Бузького лиману. Вихід в Чорне море 
знаходиться в 60 км по Бузько-Дніпровсько-лиманському каналу. Поряд з 
комплексом розташована станція «Жовтнева» Регіональної філії «Одеська 
залізниця» АТ «Укрзалізниця». 

 

EVT LLC - наймолодший і сучасний приватний морський вантажний 
термінал. Зараз він є найбільш технологічним зерновим терміналом в 
Україні, який нестримно розвивається. Спеціалізується на перевалці 
зернових, бобових і олійних культур, наданні експедиторських і агентських 
послуг. Терміналом оперує ТОВ "ЄВТ ГРЕЙН". EVT LLC володіє майже 100 
га території, 13 га з якої займає зерновий термінал, а інші земельні ділянки є 
перспективними для розвитку інших терміналів. У управлінні знаходяться 
операційна акваторія, підхідний канал, причали №№ 3 і 4, складські споруди, 
технологічне обладнання та два навантажувача на морські суда «NEUERO».  

 

Потужності зберігання представлені двома складами підлогового 
зберігання і 24 силосами. З моменту запуску терміналу у кінці 2018 року 
місткості одноразового зберігання збільшилася з 114 тис. тонн до 350 тис. 
тон. Сьогодні пропускна спроможність комплексу складає близько 4 млн тон 
на рік. 



 

 

 

Проекти реалізуються за рахунок приватних коштів українських та 
іноземних інвесторів. 

 

На 01/01/2020 статутний капітал становив 1 366 022 тис. грн із 
наступною структурою статутного капіталу: 

 



Власник/ країна % у СК Сума у СК, грн 
CROUSMAN 
CONSTRUCTIONS 
LIMITED 

15,97% 218 172 997,00 

Кіпр   218 172 997,00 
HARGOMOR 
INVESTMENTS 
LIMITED 

77,80% 1 062 822 204,82 

Кіпр   1 062 822 204,82 
UAB BT INVEST 3,05% 41 663 307,61 
Литва   41 663 307,61 
ТОВ «Будстандарт» 3,17% 43 363 136,49 
Україна   43 363 136,49 
Разом 100,00% 1 366 021 645,92 

 

За 2020 рік змінилась  структура власників в статутному капітали, у 
зв’язку зі злиттям HARGOMOR INVESTMENTS LIMITED з CROUSMAN 
CONSTRUCTIONS LIMITED, таким чином на 01/01/2021 структура 
наступна: 

Власник/ країна % у СК Сума у СК, грн. 
CROUSMAN 
CONSTRUCTIONS 
LIMITED 

93,78% 1 280 995 201,82 

Кіпр 
 

1 280 995 201,82 
UAB BT INVEST 3,05% 41 663 307,61 
Литва 

 
41 663 307,61 

Будстандарт, ТОВ 3,17% 43 363 136,49 
Україна 

 
43 363 136,49 

Разом 100,00% 1 366 021 645,92 
 

Керівництво Товариством здійснює Виконавчий орган Товариства - 
Генеральний директор. Копія штатного розкладу станом на 31/12/2020 є 
додатком до цього звіту. 

 

2. Результат діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ» за 
2020 рік 

 
Основний вид діяльності за підсумками 2020 року став 68.20  

«Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 



майна». Крім того, завдяки своєму розташуванню та наявністю на балансі 
власних гідротехнічних споруд: причалів, днопоглибленої операційної 
акваторії та підхідного каналу, Товариство також здійснює стягнення 
портових зборів. 

Структура Виручки за 2020 рік 

 

В порівнянні з 2019 роком, виручка від реалізації збільшилась більш 
ніж вдвічі, а від надання в оренду на 168%. Фінансовий результат до 
оподаткування за 2020 рік становив 298 818 тис. грн, за результатами 
попереднього року – 295 171 тис. грн.  

 

№ з/п  Код за КВЕД , 
вид  економічної 
діяльності   

 Обсяг виручки, 
отриманий від 
певного виду 
економічної 
діяльності  

 за 2020 рік,  
( в тис. грн ) 

(розшифровка  
рядка 2000 Ф№2 

"Звіт про фінансові 
результати") 

Частка обсягу 
виручки, 

отриманої від 
певного виду 
діяльності,  до 

загального 
обсягу 
чистого 
доходу 

(виручки) , 
( в %) 

1 2 3 4 

1 

68.20 Надання в 
оренду й 
експлуатацію 
власного чи 
орендованого 
нерухомого 
майна 434231,0 92,70% 

2 

52.22 Допоміжне 
обслуговування 
водного 
транспорту 34175,7 7,30% 

Всього :  
(Чистий дохід 
від реалізації 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) р. 2000 
Ф№2)  

Х 

468406,7 100,00% 



3. Ліквідність та зобов’язання підприємства 

 
Витяг з Балансу (Звіт про фінансовий стан) 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ» 
на 31 грудня 2020 р. 

  
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду  
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

   I. Необоротні  активи           
Нематеріальні активи 1000 272 335 
Незавершені капітальні 
інвестиції 

1005 82 249 595 318 

Основні засоби 1010 1 035 516 1 064 056 

     інші фінансові інвестиції 1035 - 2 

Усього за роздiлом I 1095 1 118 037 1 659 711 

II. Оборотні активи       

Запаси 1100 81 053 118 201 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 29 077 102 435 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
     за виданими авансами 

1130 70 631 33 360 

з бюджетом 1135 101 40 386 

у тому числі з податку на 
прибуток 

1140 95 95 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

1155 4 774 57 

Гроші та їх еквіваленти  1165 8 500 1 002 

Витрати майбутніх періодів 1170 276 309 

Інші оборотні активи 1190 5 907 3 165 

Усього за роздiлом II 1195 200 319 298 915 
III. Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 - - 

Баланс 1300 1 318 356 1 958 626 

          

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 

   I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) 
капітал 

1400 1 366 022 1 366 022 

Додатковий капiтал 1410 358 358 
Нерозподілений прибуток  
(непокритий збиток) 

1420 -583 447 -285 963 

Усього за роздiлом I 1495 782 933 1 080 417 
II. Довгострокові зобов’язання 

і забезпечення     

Довгострокові кредити банкiв  1510 - 62 204 

Інші довгостроковi зобов'язання 1515 248 297 382 487 

Цільове фінансування 1525 2 - 

Усього за роздiлом IІ 1595 248 299 444 691 
IІІ. Поточні зобов’язання і 

забезпечення       
     товари, роботи, послуги  1615 20 304 155 018 



     розрахунками з бюджетом 1620 2 250 1 156 

     розрахунками зі страхування 1625 - 121 

     розрахунками з оплати праці 1630 340 438 
Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 35 793 19 514 

Поточні забезпечення 1660 749 713 

Інші поточні зобов'язання 1690 227 688 256 558 

Усього за роздiлом ІII 1695 287 124 433 518 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами,  
утримуваними для продажу, 

та групами вибуття 

1700 - - 

Баланс 1900 1 318 356 1 958 626 

 
 

4. Екологічні аспекти та плани розвитку 
 

Головними цінностями EVT LLC є надання кращого сервісу 
клієнтам, гармонійний розвиток компанії, добросусідство з містом та 
соціальна і екологічна відповідальність.  

Середня кількість працівників за 2020 рік склала 75 чоловік. 

В структурі підприємства є інженер з охорони праці, який відповідає 
за дотриманням правил безпеки на робочому місці для співробітників, 
щорічні інструктажі. Співробітники забезпечені очищеною питною водою, 
спецодягом, засобами особистого захисту та гігієни. 

 У 2021 році  EVT LLC реалізує черговий етап розвитку зернового 
терміналу, який передбачає установку зерносушарки, будівництво складу для 
зберігання шроту, а також додаткових станцій розвантаження автомобільного 
і залізничного транспорту. Товариство прагне здійснювати весь комплекс 
послуг із складського зберігання зерна : прийом, сушку і зберігання зерна для 
подальшої переробки, кондиціонування зерна, перевантаження зерна, 
лабораторні дослідження зразків. 

За підрахунками Української зернової асоціації, до 2022 року 
урожайність зерна зросте до 100 млн тон щороку, експорт збільшиться до 
69,2 млн тон. 

До кінцевого споживача українське зерно доставляють переважно 
морським шляхом (до 95% всього зернового експорту). У свою чергу, до 
портів до 70% усього зерна вивезла залізниця, до 25% зерна перевіз 
автотранспорт та близько 5% доправили річковими суднами. 



Загалом за останні 10 років експорт українського зерна на світовий 
агропродовольчий ринок зріс більш ніж удвічі, що є суттєвим трендом його 
розвитку в контексті глобальної інтеграції сільського господарства. 

Завдяки цьому Товариство очікує суттєве зростання обсягів 
перевалки в наступні роки. 

 

 

 

Генеральний директор     Віктор ГЕРМАНЧУК 


