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ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА 
Приватного акціонерного товариства  

„Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” за 2020 рік 
 
 
 
 
 

26 лютого 2021 року                                                         м. Кропивницький  
 

 
Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 401 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і є 
складовою частиною Річної інформації про емітента за 2020 рік, а також відповідає вимогам до 
складання скороченого звіту крівництва по підприємству, яке відноситься до середніх, згідно 
критерію визначеного Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». 

 

 
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 

Приватне акціонерне товариство „Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” (далі – 
Товариство або Емітент) зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 25030, Україна, 
Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Урожайна, буд. 30.  

Товариство, є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 

Повне найменування юридичної особи та 
скорочене у разі його наявності 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 
(ПРАТ"КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ") 

Повне та скорочене найменування юридичної 
особи англійською мовою у разі їх наявності 

KROPYVNYTSKYI OIL EXTRACTION PLANT, PRIVATE 
JOINT STOCK COMPANY (KROPYVNYTSKYI OEP,PJSC) 

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Назва юридичної особи "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 00373869 

Місцезнаходження юридичної особи 25030, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Урожайна, 
буд. 30 

Види діяльності 

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 
(основний); 
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, 
яйцями, харчовими оліями та жирами; 
Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. 
і. у.; 
Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв; 
Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії 

Відомості про органи управління юридичної 
особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ДИРЕКТОР 

Дата державної реєстрації, дата та номер 
запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру 
відомостей про юридичну особу – у разі, 
коли державна реєстрація юридичної особи 
була проведена до набрання чинності 
Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців" 

Дата державної реєстрації: 06.04.1993 
Дата запису: 20.01.2005 
Номер запису: 1 444 120 0000 000620 

Місцезнаходження реєстраційної справи Міська рада міста Кропивницького 
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2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 

2.1). Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 

дiяльностi, визначених статутом товариства, та основних напрямкiв дiяльностi, затверджених 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на поточний 2021 рiк.  

Тобто, в перспективі на поточний 2021 рік Товариство продовжить здiйснювати тi ж види 
дiяльностi, що i в звiтному 2020 роцi. 

Перспективнiсть подальшого розвитку Приватного акціонерного товариства „Кропивницький 
олiйноекстракцiйний завод” 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.  

Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної 
полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та 
конкурентоспроможностi пiдприємства. 

 

2.2). Інформація про розвиток емітента  
Приватне акціонерне товариство „Кропивницький олiйноекстракцiйний завод” є юридичною 

особою приватного права, створеним в порядку, визначеному положеннями чинного на момент 
його створення законодавства України. 

Товариство засноване вiдповiдно до плану приватизацiї, шляхом перетворення орендного 
пiдприємства Кiровоградський олiйноекстракцiйний завод (зареєстрованого Реєстрацiйною 
палатою Кiровоградського мiськвиконкому № 02134-IВI 06.04.1993 року), згiдно з рiшенням 
засновникiв, яке оформлене протоколом № 1 вiд 29.03.1994 року.  

Товариство зареєстроване 11 квітня 1994 року Реєстрацiйною Палатою виконкому 
Кiровоградської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний номер 02134-АТ-1.  

Усi акцiї першої емiсiї при створеннi Товариства розподiленi мiж його засновниками. 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградолiя" (iдентифiкацiйний код 00373869) зв'язку з 

приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi 
товариства" та на пiдставi рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2011 року 
(протокол вiд 18.04.2011 р. №33) було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство 
"Кiровоградолiя" (iдентифiкацiйний код 00373869). 

Приватне акцiонерне товариство "Кропивницький олiйноекстракцiйний завод" 
(iдентифiкацiйний код 00373869) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства 
"Кiровоградолiя" (iдентифiкацiйний код 00373869), внаслiдок змiни типу Товариства на приватний 
(протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"Кiровоградолiя" №40 вiд 25.04.2018 року). 

Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"Кропивницький олiйноекстракцiйний завод" 23.04.2019 року (протокол №41 від 23.04.2019 року) 
затверджено нову редакцію статуту, у зв’язку із приведенням статуту до у вiдповiднiсть до вимог 
Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

2.3). Інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента 

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо 
похідних цінних паперів.  

 

2.3.1. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 

Завдання та полiтика емiтента 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 фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю підприємства;  
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- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 
ризикiв;  

- визначення розміру можливих фінансових 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 
розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових 
ризикiв.  

Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для 
цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих 
збиткiв. Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Емiтента формується 
резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства.  

Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої 
операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 

 

2.3.2. Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків 

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з 
урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв 
iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до 
цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 

Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та 
кредиторську заборгованiсть.  

Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. 
Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик 
лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз 
цих ризиків.  

Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових 
змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання 
на момент їх погашення.  

Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у 
використаннi умов кредитування. Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i 
погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення 
вiдповiдних фiнансових iнструментiв.  

Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок 
надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

Товариство залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi не достатньо для 
своєчасного погашення зобов'язань 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, 
якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським 
договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю 
кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову 
дебiторську заборгованiсть.  

Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з 
надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг 
фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i 
кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  

Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають 
спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає 
формальному затвердженню.  

Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї 
про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.  

Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.  
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Управлiння капiталом.  
Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної 

структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у 
питаннях доступу до ринкiв капiталу.  

Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування 
у полiтику та цiлi управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, 
тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку. 
 

3. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
3. 1. Кодекс корпоративного управління /принципи корпоративного управління/ (підпункт 1). 

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного 
кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий 
ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту 
Товариства, "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про дирекцію", "Положення 
про наглядову раду” Товариства. 

Станом на 31 грудня 2020 року в Приватному акціонерному товаристві „Кропивницький 
олiйноекстракцiйний завод”  не затверджений власний кодекс корпоративного управління. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної 
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс 
корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс 
корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

Товаристві вивчає питання, щодо необхідності розробки та впровадження власного кодексу 
корпоративного управління (для систематизації всіх принципів корпоративного управління в 
одному документі Товариства та підвищення ефективності управління), з подальшим його 
затвердження загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності до п.25 ст.33 Закону 
України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008 року (зі змінами та 
доповненнями). 

Головним стимулом щодо розробки власного кодексу корпоративного управління по 
Товариству є економічна доцільність та об'єктивно існуючі вимоги ринку щодо залучення 
інвестицій. 
 

3.2. Дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління /принципів 
корпоративного управління/ в Товаристві протягом звітного 2020 року, відхилення та 
причини такого відхилення протягом року (підпункт 2). 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених 
кодексiв.  

Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом               
будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi 
кодекси не наводяться. 

Товариство добровiльно застосовує принципи та рекомендацiї щодо ефективного 
корпоративного управлiння, що вiдображенi в "Принципах корпоративного управлiння", 
затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 22 липня 2014 року  №955.  

 

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 
Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

3.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році та загальний 
опис прийнятих на зборах рішень (підпункт 3). 

Станом на 31 грудня 2020 року вся інформація по підготовці  до загальних зборів                  
акціонерів Товариства (а в разі прийняття рішення по особливій інформації –                                   
також), розміщуються на власному сайті Товариства у відповідності до положень Статуту 
Товариства та згідно вимог чинного  законодавства.  
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Протягом звітного 2020 року були проведені загальні чергові річні збори акціонерів Товариства 
– 21 квітня 2020 року. Кворум зборів 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій.   

Вид загальних зборів річні позачергові 
X  

Дата проведення 21.04.2020 
Кворум зборів 99,98 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 
2. Обрання секретаря Загальних зборiв. 
3. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу. 
5. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства. 
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
7. Надання згоди (попередньо) на вчинення Товариством значних правочинів. 
 

РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТI З ВIДПОВIДНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: голови лічильної комісії Стратонової Ольги 
Анатоліївни, членів лічильної комісії – Головатого Артема Олеговича, Поляченка Дениса 
Сергійовича. 
2.Обрати секретарем Загальних зборiв Погребнюк Олену Олександрiвну. 
3.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 
4. Прийняті рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту виконавчого органу: 
4.1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2019 роцi. 
4.2.Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 
рiк. 
5.Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у розмірі 8581 тис. грн., 
залишити нерозподіленим. 
6.Затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності 
Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. 
7.Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 
строк до 20 квітня 2021 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів 
Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний 
еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, 
поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), 
порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий 
лізинг. 
 

Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів та проекти рішень від акціонерів не 
надходили. 
 

 

Позачергові збори акціонерів Товариства на протязі 2020 року не проводилися. 
 

Товариство наводить наступну інформацію: 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X  

 

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

 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 



 6

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 

Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити) В звiтному роцi позачерговi збори не проводились 
 

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 

Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 
(власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства   

Інше (зазначити) В звiтному роцi позачерговi збори не проводились 
 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) 
загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

В звiтному роцi були проведені 
21.04.2020 р. – чергові річні збори 

 
У разі скликання, але непроведення позачергових 
загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

В звiтному роцi позачерговi збори не 
проводились 

 
 

3.4. Персональний склад наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства, 
їхніх комітетів, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них 
рішень у 2020 році (підпункт 4). 

Станом на  31 грудня 2020 року до складу наглядової ради Товариства (персональний склад) 
входять: 

 Голова наглядової ради - Пугач Юрiй Володимирович; 
 Член наглядової ради - Усачова Анастасiя Iванiвна. 
 Член наглядової ради - Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна. 

На протязі звітного 2020 року склад наглядової ради Товариства – не змінювавася. 
У 2020 році наглядова рада Товариства не створювала, з числа своїх членів, жодних постійних 

чи тимчасових комітетів. Також, у звітному періоді, наглядова рада Товариства не встановлювала 
посаду внутрішнього аудитора, не створювала служби внутрішнього аудиту та не обирала 
корпоративного секретаря Товариства. 

Склад наглядової ради Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 
 

Персональний склад наглядової ради Незалежний член 
наглядової ради 

Залежний член наглядової 
ради 

Пугач Юрiй Володимирович  X 
Функціо-
нальні 
обов'язки 
члена 
наглядової 
ради 

Голова наглядової ради Пугач Юрiй Володимирович обраний 25.04.2018 року до складу 
наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 
капiталi 99.18%) строком на три роки. 
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi. 
Функціональні обов'язки голови наглядової ради: 
Голова наглядової ради: 
1) органiзовує роботу наглядової ради; 
2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний 
засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань; 
3) забезпечує, щоб стратегiчнi питання Товариства мали прiоритет в обговореннi на 
засiданнi наглядової ради; 
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4) заохочує та сприяє вiдкритому та критичному обговоренню питань на засiданнi 
наглядової ради; 
5) забезпечує, щоб рiшення наглядової ради приймалися на пiдставi документiв та 
iнформацiї, якi члени наглядової ради отримують завчасно перед засiданням, аби мати 
змогу вивчити питання та прийняти щодо нього виважене рiшення; 
6) забезпечує органiзацiю ведення протоколiв засiдань наглядової ради та їх зберiгання; 
7) готує звiт та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради; 
9) забезпечує проведення оцiнки роботи наглядової ради; 
10) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства. 

Усачова Анастасiя Iванiвна  X 
Функціо-
нальні 
обов'язки 
члена 
наглядової 
ради 

Член наглядової ради Усачова Анастасiя Iванiвна обрана 25.04.2018 року до складу 
наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 
капiталi 99.18%) строком на три роки. 
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi. 
Функціональні обов'язки члена наглядової ради: 
Член наглядової ради зобов'язаний: 
1) виконувати свої обов'язки особисто i не передавати власнi повноваження iншим особам; 
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом, 
3) сумлiнно виконувати покладенi на нього обов'язки, дотримуватися високих професiйних 
i етичних стандартiв пiд час виконання своїх обов'язкiв; 
4) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень; 
5) дiяти з усвiдомленням своїх рiшень, ставиться з вiдповiдальнiстю до виконання своїх 
обов'язкiв, приймати рiшення в межах компетенцiї та на пiдставi всебiчної оцiнки наявної 
(наданої) iнформацiї; 
6) не використовувати своє службове становище у власних iнтересах iз шкодою для 
iнтересiв Товариства; 
7) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою; 
8) особисто брати участь у засiданнях наглядової ради; 
9) самостiйно i на власний розсуд приймати рiшення щодо голосування з усiх питань 
порядку денного засiдання наглядової ради; 
10) завчасно (не пiзнiше дня, що передує засiданню) повiдомляти головi наглядової ради 
про неможливiсть участi у засiданнях наглядової ради, iз зазначенням причини вiдсутностi; 
11) уникати конфлiкту iнтересiв та сприяти його врегулюванню; 
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту 
iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; 
13) негайно повiдомляти головi наглядової ради про обставини, що перешкоджають 
виконанню ними своїх обов'язкiв; 
14) дотримуватися встановлених у Товариствi вимог до iнформацiйної безпеки; 
15) не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом. 

Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна  X 
Функціо-
нальні 
обов'язки 
члена 
наглядової 
ради 

Член наглядової ради Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна обрана 25.04.2018 року до складу 
наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 
капiталi 99.18%) строком на три роки. 
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi. 
Функціональні обов'язки члена наглядової ради: 
Член наглядової ради зобов'язаний: 
1) виконувати свої обов'язки особисто i не передавати власнi повноваження iншим особам; 
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом, 
3) сумлiнно виконувати покладенi на нього обов'язки, дотримуватися високих професiйних 
i етичних стандартiв пiд час виконання своїх обов'язкiв; 
4) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень; 
5) дiяти з усвiдомленням своїх рiшень, ставиться з вiдповiдальнiстю до виконання своїх 
обов'язкiв, приймати рiшення в межах компетенцiї та на пiдставi всебiчної оцiнки наявної 
(наданої) iнформацiї; 
6) не використовувати своє службове становище у власних iнтересах iз шкодою для 
iнтересiв Товариства; 
7) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою; 
8) особисто брати участь у засiданнях наглядової ради; 
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9) самостiйно i на власний розсуд приймати рiшення щодо голосування з усiх питань 
порядку денного засiдання наглядової ради; 
10) завчасно (не пiзнiше дня, що передує засiданню) повiдомляти головi наглядової ради 
про неможливiсть участi у засiданнях наглядової ради, iз зазначенням причини вiдсутностi; 
11) уникати конфлiкту iнтересiв та сприяти його врегулюванню; 
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту 
iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; 
13) негайно повiдомляти головi наглядової ради про обставини, що перешкоджають 
виконанню ними своїх обов'язкiв; 
14) дотримуватися встановлених у Товариствi вимог до iнформацiйної безпеки; 
15) не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом. 

 

Засідання наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю, 
визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. 

Протягом звітного 2020 року відбулося 11 /одинадцять/ засідань наглядової ради Товариства, а 
саме: 
 20 лютого 2020 року;  22 квітня 2020 року;  25 листопада 2020 року; 
 25 лютого 2020 року;  10 червня 2020 року;  25 листопада 2020 року; 
 10 квітня 2020 року;  14 серпня 2020 року;  26 грудня 2020 року. 
 14 квітня 2020 року;  09 вересня 2020 року;  

На засіданнях наглядової ради Товариства розглядались питання згiдно компетенцiї, визначеної 
Статутом Товариства. 

Більш детально: 
Чи проведені 
засідання 
наглядової 
ради, 
загальний 
опис 
прийнятих 
на них 
рішень; 
процедури, 
що 
застосовуют
ься при 
прийнятті 
наглядовою 
радою 
рішень; 
визначення, 
як 
діяльність 
наглядової 
ради 
зумовила 
зміни у 
фінансово-
господарські
й діяльності 
товариства 

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 
квартал. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. 
Рішення наглядової ради приймається колегіально простою більшістю голосів членів 
наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного 
розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голові наглядової ради 
належить право вирішального голосу. 
Протягом звітного 2020 року відбулося 11 /одинадцять/ засідань наглядової ради 
Товариства. На засіданнях наглядової ради Товариства розглядались питання 
згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. 
Зміст рішень, прийнятих на засіданнях наглядової ради Товариства в 2020 році: 
1). 20.02.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалося і вирішено питання надання 
представникам Товариства (згідно із переліком) повноважень щодо розпорядження 
коштами на рахунках Товариства в банках. 
2). 25.02.2020 року  на засіданні наглядової ради розглядалися питання і вирішені питання 
1) про підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; 2) про 
розгляд звіту Наглядової ради та подання його на затвердження Загальним зборам 
акціонерів; 3) про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 
3). 10.04.2020 року  на засіданні наглядової ради затверджено річну інформацію емітента 
цінних паперів за 2019 рік. 
4). 14.04.2020 року на засіданні наглядової ради затверджено форму та текст бюлетенів 
для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства. 
5). 22.04.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалося питання і вирішено надати 
згоду на укладення Товариством з ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екософт» 
договору поставки хімічних реагентів на загальну суму 2 000 000,00 гривень з 
врахуванням ПДВ.  
6). 10.06.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалося питання і вирішено 
переукласти трудовий контракт з директором Товариства Братуняком Олегом 
Федоровичем на новий строк з 01.07.2020 р. по 30.06.2021 р.  
7). 14.08.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалося питання і вирішено надати 
згоду на укладення Товариством (вчинення/попереднє погодження) Товариством з ТОВ 
«Кернел-Трейд» Договору про надання послуг по прийманню, переробці насіння 
соняшника та видачі  продуктів переробки на загальну суму 240 000 000,00 гривень, у т.ч. 
ПДВ. 
8) 09.09.2020 року на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення про надання згоди на 
укладення Товариством з Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" Договору 
поруки  щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" за Договором 
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про надання фінансування та Договором про надання фінансування  щодо отримання 
Боржником у Банку фінансування у розмірі 15 000 000,0 (п'ятнадцять мільйонів) доларів 
США та 40 000 000,00 (сорок мільйонів ) доларів США або їх еквівалент у Євро або 
Гривні відповідно.  
9). 25.11.2020 року на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення надати згоду на 
реалізацію належного Товариству транспортного засобу та переоформлення його в 
Територіальному сервісному центрі МВС України  без зняття з обліку, а саме: ЗИЛ 432932 
МКС 2700; надати директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на укладення та 
підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу. 
10). 25.11.2020 року на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення надати згоду на 
реалізацію належного Товариству транспортного засобу та переоформлення його в 
Територіальному сервісному центрі МВС України  без зняття з обліку, а саме: SKODA 
OCTAVIA A5 Elegance; надати директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на 
укладення та підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу. 
11). 01.12.2020 року на засiданнi наглядової ради розглядалося питання надання права 
підпису документів для розпорядження коштами на рахунках Товариства, підписувати від 
імені Товариства розрахункові документи в банках, їх відокремлених підрозділах, які 
здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіях іноземних банків в Україні, 
фізичній особі - представнику Товариства. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  
Інше (зазначити) Комiтети не створенi. Комiтети не створенi. 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис 
прийнятих на них рішень 

Комiтети не створенi. 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається 
інформація щодо їх компетентності та ефективності 

Комiтети не створенi. 
 

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 (зазначити)  X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 

 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)  
 

Як 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)  
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Товариство наводить наступну інформацію: 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи* 

Оцінка 
роботи 
наглядової 
ради* 

Внутрiшня структура наглядової ради: голова наглядової ради, члени наглядової ради 
(двi особи). Комітети наглядової ради не створювались, тому Товариство не надає оцінку 
компетентності та ефективності кожного з комітетів. 
 

Всі члени наглядової ради є фізичними особами, що не володіють акціями емітента. 
Незалежних директорів в складі наглядової ради немає.  
 

Голова наглядової ради Пугач Юрiй Володимирович, члени наглядової ради Лук'яненко 
Вiкторiя Олександрiвна, Усачова Анастасiя Iванiвна, обранi 25.04.2018 року до складу 
наглядової ради, як представники акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному 
капiталi 99.18%) строком на три роки. 
 

Роздiл "оцiнка роботи наглядової ради", "визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства" не заповнюється 
приватним акцiонерним товариством. 

 

При-
мітка 

* - Інформація про діяльність наглядової ради розкривається для публічного акціонерного 
товариства та банку. За звітний 2020 рік дана інформація по Товариству не наводиться. 

 

Інформація про персональний склад виконавчого органу.  
Станом на  31 грудня 2020 року виконавчим органом Товариства є директор (дирекція 

одноособово), у відповідності до діючого Стптуту Товариства. 
Склад виконавчого органу станом на 31 грудня 2020 року: 

 

Персональний  
склад 

виконавчого 
органу 

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Братуняк 
Олег 
Федорович - 
директор. 

До компетенцiї директора, у 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 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 
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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 органiзацiйно-
господарських функцiй iншим посадовим особам: заступникам директора, керiвникам 
виробничих пiдроздiлiв, функцiональних пiдроздiлiв Товариства; 
-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 чи наглядовою радою; 
-подання наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових загальних 
зборiв; 
-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. 

 

Товариство наводить наступну інформацію: 
 

Чи проведені засідання 
виконавчого органу**: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Особа, яка здiйснює повноваження директора, приймає рiшення 
одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених 
статутом та законом. Письмово рiшення директора оформлюються у формi 
наказу чи розпорядження. 
Загальний опис прийнятих директором рiшень. Рiшення директора 
Товариства, прийнятi їм в звiтному роцi, пов'язанi з з управлiнням 
поточною дiяльнiстю Товариства, керiвництвом виробничо-господарською 
та фiнансово-економiчною дiяльнiстю Товариства. 
Роздiл "iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; визначення, 
як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-
господарськiй дiяльностi товариства" не заповнюється приватним 
акцiонерним товариством. 

 

Оцінка роботи 
виконавчого органу** 

Роздiл "оцiнка роботи виконавчого органу" не заповнюється приватним 
акцiонерним товариством. 

 

 При-
мітка 

** - Інформація про діяльність виконавчого органу розкривається для публічного акціонерного 
товариства та банку. За звітний 2020 рік дана інформація по Товариству не наводиться. 

 
 
 

3.5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
Товариства у 2020 році (підпункт 5). 

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;  
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 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. 

 Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду 
прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 
 

Опис основних характеристик 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 акцiонера 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 короткострокові фiнансовi зобов'язання вiдсутнi в Товариствi 

(короткострокових кредитiв банкiв підприємство не має). По наявним довгостроковим кредитам 
банків – кредитний ризик є мінімальним, так як Товариство працює з надійними банківськими 
установами на довгостроковій основі. 



 13

Товариство в 2020 році не пiддається ризику коливання короткострокових процентних ставок 
тому, що не має короткострокових кредитних угод з банкiвськими установами (лише 
довгострокові понад 1 /один/ рік). 

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.  

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.  

Також, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства у 2020 роцi мали такi зовнiшнi ризики, як: 
o нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 
o непередбаченi дiї державних органiв; 
o нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової та iн.) полiтики; 
o непередбачена змiна кон'юнктури ринку; 
o непередбаченi дiї конкурентiв. 

До досить значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 
2020 року, все ж таки, слiд вiднести - недосконалiсть чинного законодавства України, яке регулює 
фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариств, а також внесення змін до деяких законодавчих 
актів, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019). 

Крім того, 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 послуги та товари Товариства. 
 

Станом на 31 грудня 2020 року в Товариствi не створено служби з внутрiшнього контролю та 
управлiння ризиками. Директор та менеджмент Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, 
спираючись на власнi знання, досвiд та застосовуючи наявнi ресурси. 

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства.  
 

Товариство наводить наступну інформацію: 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?  0 
 

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) так так так ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 
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Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу так 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 так ні 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 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так ні 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)  ні 
 

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду  X 
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше 
(запишіть) 

Внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства не розроблялися та не 
затверджувалися. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація оприлюднюється в 
загальнодоступній інформаційній 
базі даних Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 
про ринок цінних паперів або через 
особу, яка провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 

безпосередньо в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документі

в 
надаютьс

я на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власному веб-
сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, результати 
діяльності так так так так так 
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше відсотками 
голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад органів 
управління товариства так так так так так 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення ні ні так так так 
Розмір винагороди посадових осіб 
акціонерного товариства ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
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 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 

 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 та більше 10 
відсотками голосуючих акцій  X 

Інше (зазначити) Ревізор (передбачений у Статуті Товариства) станом на 31.12.2020 року не обраний. 
 
 
 

3.6. Перелік осіб які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
Товариства у 2020 році (підпункт 6). 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - власника 
(власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - власника (власників) 
значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 

держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної 
особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiсть "Кернел-Капiтал" 32768392 99,1823 

 
 
 

3.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних 
зборах Товариства у 2020 році (підпункт 7). 

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

5 276 353 42 121 

Товариство не встановлювало в статутi або внутрiшнiх 
документах будь-якi обмеження щодо вiльного 
розпорядження належними акцiонеру акцiями, в тому 
числi, будь-якi обмеження прав участi та голосування 
акцiонерiв на загальних зборах. 
Вiдповiдно до п.10 роздiлу VI Прикiнцевi та перехiднi 
положення Закону України "Про депозитарну систему 
України" тi акцiонери, якi не уклали з обраною 
емiтентом депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного 
iменi або не здiйснили переказ належних йому прав на 
цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, 
вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери 
такого власника (якi дають право на участь в органах 
емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та 
при голосуваннi в органах емiтента. Отже, 
депозитарною установою в системi депозитарного 
облiку наразi встановленi обмеження щодо врахування 
цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при 
голосуваннi в органах емiтента. 

 

 

Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій становить – 42 121 шт. 
Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних 

зборах акціонерів Товариства вiдсутнi. 
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3.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства у 2020 році (підпункт 8). 

Станом на 31 грудня 2020 року посадовими особами Товариства являються: фiзичнi особи - 
голова та члени наглядової ради, директор. Члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд 
час проведення загальних зборiв акцiонерiв строком на три роки.  

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.  
До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси 

(далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. 
Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 
Член наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути 

змiнений акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. 
Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У 

разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена 
наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту 
отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником 
якого є вiдповiдний член наглядової ради. 

Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити 
iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного 
(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому 
належить або їм сукупно належить). 

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може 
обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. 

Обрання членiв наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її 
складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. 

Член наглядової ради не може бути одночасно директором.  
Кiлькiсний склад наглядової ради становить три особи.  
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, 

Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти 
членiв наглядової ради.  

 

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою 
бiльшiстю голосiв її членiв. 

Директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 
Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом i законом. 

Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є 
членом наглядової ради Товариства.  

 
 
 

3.9. Повноваження посадових осіб Товариства у 2020 році (підпункт 9). 
У корпоративнiй структурi товариства iснує чiткий розподiл повноважень мiж посадовими 

особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система пiдзвiтностi i контролю. 
Посадовi особи здiйснюють свої повноваження в межах виключної компетенцiї, яка визначена 

законом, статутом, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 
укладається з кожною посадовою особою емiтента, та протягом строку, на який посадову особу 
обрано.  

Наглядова рада забезпечує стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за 
дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав усiх акцiонерiв. 

До основних повноважень наглядової ради належить: 
а) забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв; 
б) ухвалення стратегiї товариства, основнi плани дiй, полiтику управлiння ризиками, 

затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв товариства та здiйснення контролю за їх 
реалiзацiєю; 

в) забезпечення офiцiйностi та прозоростi процедури висунення та обрання членiв виконавчого 
органу, затвердження умов договорiв, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, 
встановлення розмiру їх винагороди у вiдповiдностi з довгостроковими iнтересами товариства та 
його акцiонерiв, та визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу; 
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г) здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi 

забезпечення пiдготовки повної та достовiрної публiчної iнформацiї про товариство; 
г) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв 

посадових осiб органiв товариства, у тому числi за використанням майна товариства в особистих 
iнтересах та укладення угод з пов'язаними особами; 

д) здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння товариством та, у разi потреби, внесення 
вiдповiдних змiн; 

е) забезпечувати цiлiснiсть системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi товариства, 
включаючи незалежний аудит, а також за наявнiсть необхiдних систем контролю, зокрема, систем 
управлiння ризиками, фiнансового та операцiйного контролю за дотриманням законодавства та 
вiдповiдних стандартiв. 

 

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 
повноваження iншiй особi. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 
повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням 
повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного 
з ним. 

До повноважень (компетенцiї) директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 
управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної 
компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.  

Особа, яка здiйснює повноваження директора, приймає рiшення одноособово з урахуванням 
особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.  

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти його 
iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, 
змiсту та граничної вартостi таких правочинiв), видавати накази та давати розпорядження, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.  

Директор розробляє та передає на затвердження наглядовiй радi проекти рiчного бюджету, 
самостiйно розробляє i затверджує поточнi плани та оперативнi завдання товариства i забезпечує 
їх реалiзацiю. На вимогу наглядової ради, але не рiдше одного разу на три мiсяцi, директор подає 
наглядовiй радi у письмовiй формi звiт про фiнансово-господарський стан товариства та хiд 
виконання планiв та завдань. 

 
 

3.10. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Товариства (підпункт 10). 
 Інформація аудитора (аудиторської фірми – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН») щодо цього Звіту керівництва Товариства за 2020 рік, 
наводиться у окремому документі – Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової                  
звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», станом на 31.12.2020 року за 2020 рік (дата складання 
22 квітня 2021 року) в розділі Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо 
неї (відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок»). 

 

Інформація аудитора (аудиторської фірми – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА 
КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту 
керівництва Товариства за 2020 рік, має наступний вигляд: 

 

«Думка аудитора  
 

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV з наступними 
змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів 
аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів 
аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 
від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за 
результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» 
(частина 2 питання 2.3.2)  та з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють 
діяльність учасників Фондового ринку.  
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Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» 
складеного на 31 грудня 2020 року за звітний 2020 рік, а саме: 
 щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» з організації 
корпоративного управління; 

 щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного 
управління; 

 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»та 
щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; 

 щодо зазначеної інформації про персональний склад посадових осіб ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»,  
наявності чи відсутності комітетів, інформації про проведені засідання та загальний 
опис прийнятих на них рішеннях. 

             Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище  вказаних питань. 
 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої 
думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» щодо 
таких питань, як: 

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента, п.3.5 (підпункт 5); 

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента, п.3.6 (підпункт 6);  

- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування 
акціонерів на загальних зборах емітента, п.3.7 (підпункт 7); 

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента, 
п.3.8 (підпункт 8); 

- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента, п.3.9 (підпункт 9), 
у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено 
емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями).   

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, 
що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» не дотримається  в усіх 
суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями) та 
Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року 
№955 

 

Також, аудитор перевірив наступну інформацію у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» за 
2020 рік: 

- вступна частина; 
- основні відомості про Товариство, розділ 1; 
- загальні відомості про Товариство, розділ 2; 
- звіт про корпоративне управління, розділ 3: 

3. 1. Кодекс корпоративного управління /принципи корпоративного управління/ (підпункт 1). 
3.2. Дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління /принципів корпоративного 
управління/ в Товаристві протягом звітного 2020 року, відхилення та причини такого відхилення 
протягом року (підпункт 2). 
3.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році та загальний опис 
прийнятих на зборах рішень (підпункт 3). 
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3.4. Персональний склад наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства, їхніх 
комітетів, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень у 2020 
році (підпункт 4). 

 

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до Звіту незалежного 
аудитора, стосовно суттєвої невідповідності та суттєвих викривлень інформації у розділі 3 
(підпункти 1-4) та розділах 1-2 зазначених вище». 

 
 

Директор   
Приватного акціонерного  
товариства „Кропивницький 
олiйноекстракцiйний завод”                                   ___________________ О. Ф. Братуняк 

                                                                                                      М. П. 
 

Адреса: 25030, Україна, Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Урожайна, буд. 30   
Дата: 26 лютого 2021 року 

 
У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» перевірено 
інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 
цього Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства. Звіт аудиторської фірми від 22 квітня 2021 року, 
щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 р. за 2020 рік, додається, і є 
невід’ємною частиною цього Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства. 
 
Директор (аудитор) 
Приватного підприємства  
Аудиторська компанія 
«Ді Джі Кей Юкрейн»      
сертифікат аудитора серії А № 001199, 
виданий на підставі рішення Аудиторської  
палати України № 14 від 28.04.1994 року                ___________________ Чирва Дмитро Васильович 

                                                                                            М. П. 
 

Адреса: 04070, Україна, м. Київ,  
вул. Братська, буд. 5, кв. 11  
Дата: 22 квітня 2021 року 
 
 
 
 
 
 


