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ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
Приватного акціонерного товариства „Полтавський
олійноекстракційний завод – Кернел Груп” за 2020 рік
26 лютого 2021 року

м. Полтава

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»), вимог статті
401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", вимог Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (зокрема: Рішення Національної комісія з цінних паперів та
фондового ринку від 03.12.2013 р. №2826 "Про затвердження Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів), і є складовою частиною Річної інформації про Приватне
акціонерне товариство „Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп” (надалі –
Товариство або Емітент) за 2020 рік.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Основні дані про Товариство:
Приватне акцiонерне товариство "Полтавський олійноекстракційний
Повне найменування
юридичної особи
завод – Кернел Груп"
Скорочене найменування
юридичної особи
Організаційно-правова
форма
Назва юридичної особи
Код ЄДРПОУ
Адреса
Телефон/факс
Банківський рахунок
Керівник (посада)
Керівник (П.І.Б.)

Основні види діяльності

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"

Місцезнаходження
реєстраційної справи

ПРАТ"ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП"
Приватне акцiонерне товариство
"Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп"
00373907
36007 Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд.17
(0532) 50-91-10; (0532) 51-95-55, (0532) 51-95-69
п/р: UA133510050000026005063870000
в ПАТ «УкрСиббанк», МФО: 351005
Директор
Данильченко Сергiй Анатолiйович

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів (основний);
Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном,
насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями,
харчовими оліями та жирами;
Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб;
Код КВЕД 82.92 Пакування;
Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним
паливом і подібними продуктами;
Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією
Дата державної реєстрації: 26.12.1991 р.
Дата запису: 28.03.2005 р.
Номер запису: 1 588 120 0000 001574
Виконавчий комітет Полтавської міської ради
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 02.12.1996 р.

Дата та номер запису про
взяття та зняття з обліку,
назва та ідентифікаційні
коди органів статистики,
Міндоходів, Пенсійного
фонду України, в яких
юридична особа перебуває
на обліку:

Дані про реєстраційний
номер платника єдиного
внеску, клас професійного
ризику виробництва
платника єдиного внеску
за основним видом його
економічної діяльності

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА):
Ідентифікаційний код органу: 39461639;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата взяття на облік: 23.01.1992 р.;
Номер взяття на облік: 27
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА):
Ідентифікаційний код органу: 39461639;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 24.05.1995 р.;
Номер взяття на облік: 162600201
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 162600201;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його економічної діяльності: 21

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА.
Приватне акцiонерне товариство „Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп”
(нададi – Товариство або Емітент) надає послуги з переробки давальницької сировини та
вiдвантаження виробленої продукцiї вiдповiдно до укладених ним договорiв.
Основними видами послуг, що їх надає емiтент, за рахунок продажу, яких емiтент отримав
понад 10% (десять відсотків) доходу за звiтний рiк є:
1.Послуги з переробки насiння соняшнику, в результатi надання яких вироблено олiї
соняшникової нерафiнованої невимороженої (сумiш пресової олiї з екстракцiйною) вiдповiдно до
ДСТУ 4492: 2017.
2.Послуги з фасування виробленої продукцiї:
- олiї соняшникової нерафiнованої холодного пресування вимороженої першого гатунку
фасованої в ПЕТ пляшки вiдповiдно до ДСТУ 4492:2017.
- олiї соняшникової нерафiнованої вимороженої (пресової) вищого гатунку фасованої в ПЕТ
пляшки вiдповiдно до ДСТУ 4492:2017.
- олiї соняшникової рафiнованої дезодорованої вимороженої марки П фасованої в ПЕТ пляшки
вiдповiдно до ДСТУ 4492:2017.
- сумiшi олiй соняшникової та оливкової фасованої в ПЕТ пляшки вiдповiдно до ТУ У 10.400373907-001:2018Фасування олiї на заводі проводиться у пляшки рiзної мiсткiсті – (вiд 0,5 до
1,0л, 3л та 5л).
Слід також зазначити, що Товариство протягом звітного 2020 року є лiцензованим
постачальником електроенергiї на олiйноекстракцiйнi заводи КЕРНЕЛ.
Пiдприємством не здiйснюється продаж/реалiзацiю виробленої ним продукцiї, оскiльки
власником даної продукцiї з моменту її виробництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД", в зв'язку з цим iнформацiя стосовно середньо
реалiзацiйних цiн на вироблену пiдприємством продукцiю вiдсутня.
Виробництво олiї соняшникової, виробництво та продаж електроенергiї є перспективним
напрямками дiяльностi товариства, оскiльки вони завжди будуть мати попит серед споживачiв.
Залежнiсть вiд сезонних змiн наявна, але не в значнiй мiрi. Товариство самостiйно не здiйснює
збут виробленої продукцiї.
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Основним замовником послуг є ТОВ "Кернел-Трейд".
Заходiв щодо розширення ринкiв збуту не вживає оскiльки самостiйно не здiйснює збут
виробленої ним продукцiї, з цiєї ж причини Товариство не має каналiв збуту i не застосовує
методи продажу продукцiї.
Основним постачальником давальницької сировини Товариства є ТОВ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" та
iншi сiльськогосподарськi пiдприємства України.
Сировина є доступною, динамiка цiн пов'язана з рiвнем урожаю соняшника в звітному та
поточному році.
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.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, положення на ринку є достатньо
високим.
Конкуренцiя в данiй галузi виробництва є високою, однак особливiстю продукцiї виробленої
ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" є те що вона виробляється в широкому асортиментi та вся ця
продукцiя має дуже високий рiвень якостi та пiдтверджується добровiльною сертифiкацiєю в
системi УкрСЕПРО. Сертифiкат вiдповiдностi на олiю соняшникову рафiновану дезодоровану
виморожену марки П фасовану в пляшки ПЕТ та нефасовану зареєстровано в Реєстрi Системи
УкрСЕПРО за № UA.056.Х.00035-20 термiн дiї 01 березня 2021 р. до 28 лютого 2023 р.;
Сертифiкат вiдповiдностi на олiю соняшникову нерафiновану виморожену пресову вищого
гатунку фасовану в пляшки ПЕТ та нефасовану зареєстровано в Реєстрi Системи УкрСЕПРО за
UA 12.035 .00217-20 термiн дiї 24 січня 2020 р. до 23 січня 2022 р.; Сертифiкат вiдповiдностi на
олiю соняшникову нерафiновану холодного пресування виморожену першого гатунку фасовану в
пляшки ПЕТ та нефасовану зареєстровано в Реєстрi Системи УкрСЕПРО за UA.056.Х. 0005020 термін дії з 18 травня 2020 р. до 17 травня 2022 р.
Виготовлення готової продукцiї вiдбувається у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами
якостi ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food, GMP+B1, BSCI, ISCC EU, Kosher, Halal.
Вся продукцiя при вiдвантаженнi з Товариства посвiдчується "Посвiдчення про якiсть"
виданим вимiрювальною виробничою лабораторiєю Товариства, яка акредитована в
Нацiональному агентствi акредитацiї України, дiючий атестат про акредитацiю зареєстрований у
Реєстрi акредитованих ООВ 06 березня 2020 року за № 201251 дiйсний до 05 березня 2025 року.
Нацiональне агентство з акредитацiї України засвiдчує компетентнiсть вимiрювальної
виробничої лабораторiї ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ
ГРУП" вiдповiдно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 в сферi випробування олiй рослинних
харчових, технiчних, сирих та рафiнованих; насiння олiйних та зернових культур; макух та
шротiв; фосфатидного концентрату; лушпиння соняшникового та лушпиння соняшникового
пресованого гранульованого за показниками якостi та безпеки для забезпечення власних потреб и
надання послуг стороннiм органiзацiям..
Варто вказати на те, що Товариство вiдповiдно до даних асоцiацiї "Укролiяпром" входить в
ТОП - 5 найбiльших виробникiв олiї рафiнованої в Українi за пiдсумками, останніх трьох років
(2018-2020 р. р.), що є беззаперечним доказом пiдтвердження позицiї пiдприємства - лiдера в цiй
галузi.
В звітному 2020 роцi ПРАТ "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп"
спiвпрацював з 13 постачальниками товарно-матерiальних цiнностей та послуг якi займають
бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: ТОВ "ТД "Днiпро пласт", ТОВ "Завод
преформ", ТОВ "Кернел-Трейд", ТОВ "Хімлаборреактив", IП "Ретал Україна", ПРАТ
"Рубiжанський картонно-тарний комбiнат", ТОВ "Фарммаш", ТОВ "Полiграфiчне пiдприємство
"Фолiо Плюс", ТОВ «НОМІТЕХ», ТОВ «Енерджітранстермінал», ТОВ «Діфрано Юніон», MAN
Energy Solutions SE, VYNCKE NV.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї однiєї країни - України.
Товариство розташоване за адресою: вулиця Маршала Бірюзова, будинок 17, місто Полтава,
область Полтвавська, країна Україна, індекс 36007, зі зручними автомобільними під´їзними
шляхами.
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Товариство в звітному 2020 році здійснювало ліцензійні види діяльності, а саме:
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав
ліцензію

1

2

3

4

Лiцензiя на придбання,
зберiгання, реалiзацiю (вiдпуск),
знищення, використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi
IV) "Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв"

Серiя АЕ №
16.01.2014
287333

Державна служба України з
контролю за наркотиками

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу) (за
наявності)
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16.01.2019

Подовжено лiцензiю після її закінчення, в тому числі і на поточний
2021 рік (подовжено до 16.01.2024 року).
Лiцензiя на надання послуг з
Серiя АВ №
Мiнiстерство внутрiшнiх справ
Безстроково
03.11.2011
охорони власностi та громадян
592441
України
Опис
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Спецiальний дозвiл на
Державна служба геологiї та
№ 5869
11.11.2013
11.11.2033
користування надрами.
надр України.
Опис
Планується подовження лiцензiї пiсля закiнчення строку дiї.
Опис

Організаційна структура Товариства.
Товариство є окремою структурною одиницею.
Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до Статуту Товариства і рiшень загальних зборiв
акцiонерiв вiд 09 квітня 2019 року (протокол № б/н) та вiд 05 листопада 2018 року (протокол
№б/н), управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними
органами управлiння:
а) загальнi збори акцiонерiв;
б) наглядова рада;
в) директор;
г) ревiзор.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли
Товариство не створювало.
Вiдповiдно до Положення про органiзацiйну структуру Товариства, затвердженого 22 грудня
2018 року в основу структури покладено функцiональний принцип управлiння; в Товариствi
iснують такi основнi пiдроздiли/вiддiли, які безпосередньо підпорядковується Директору
Товариство (одноосібному виконавчому органу):
 виробництво
 служба технiчного забезпечення
 служба логістики
 вiддiл контролiнгу
 бухгалтерiя
 вимiрювальна виробнича лабораторія
 iнженер з охорони праці
 iнженер з охорони навколишнього середовища
 вiддiл виробничих закупок
 юридичний вiддiл
 вiддiл iнформацiйних технологій
 служба охорони
 вiддiл якостi
 вiддiл кадрiв.
Також, Товариство має 6 /шість/ основних виробничих пiдроздiлiв:
- цех сировини
- цех добування олії
- цех рафінації
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- цех грануляції
- цех екстракції
- цех розливу та фасування олiї.
Мiсцезнаходження структурних пiдроздiлiв - м. Полтава, вул. М. Бiрюзова, б. 17, кожен
структурний пiдроздiл вiдiграє значну роль в дiяльностi пiдприємства, постiйно здiйснюється їх
розвиток.
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння Товариства вiдбулися
основнi наступнi змiни: замiсть фiнансово-економiчної служби створено вiддiл контролiнгу,
перейменовано медпункт в медичний кабiнет.
Опис діяльності Товариства.
Основним видом діяльності Товариства є виробництво олії та тваринних жирів, також
Товариство має наступні види діяльності:
 Оптова торгівля зерном;
 Оптова торгівля необробленим тютюном;
 Оптова торгівля насінням;
 Оптова торгівля кормами для тварин;
 Оптова торгівля молочними продуктами;
 Оптова торгівля яйцями;
 Оптова торгівля харчовими оліями та жирами;
 Оптова торгівля харчовими жирами;
 Діяльність приватних охоронних служб;
 Пакування;
 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
 Оптова торгівля хімічними продуктами;
 Неспеціалізована оптова торгівля;
 Торгівля електроенергією
Товариство стабільно працює на ринку України, його обсяги реалізації мають позитивну
динаміку зростання, так чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за 5 (п’ять)
останніх років склав:
 за 2016 рік – 452 312 тис. грн., без податку на додану вартість;
 за 2017 рік – 629 290 тис. грн., без податку на додану вартість;
 за 2018 рік – 739 126 тис. грн., без податку на додану вартість;
 за 2019 рік – 803 525 тис. грн., без податку на додану вартість.
 за 2020 рік – 788 458 тис. грн.*, без податку на додану вартість.
Подальше збільшення обсягу реалізації по Товариству 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
корпоративного управління по Товариству.
Фінансові результати Товариства за останні 5 (п’ять) років були наступними:
 за 2016 рік прибуток – 195 097 тис. грн.;
 за 2017 рік прибуток – 31 350 тис. грн.;
 за 2018 рік збиток – 8 148 тис. грн.;
 за 2019 рік прибуток – 63 150 тис. грн.;
 за 2020 рік збиток – 104 649 тис. грн.*
Примітка: * - за звітний 2020 рік по Товариству наявне зменшення чистого дохіду від реалізації
продукції, товарів, робіт та послуг, а також наявна збиткова діяльність - це спричинено пандемією
COVID-19, яка вплинула на економіку не тільки Товариства, а в цілому на економіку України та Світу.

На протязі звітного періоду по Товариству не було жодного випадку
заборгованості, також відсутня заборгованість із виплати заробітної плати.

простроченої
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Для недопущення погіршення фізичного стану нерухомого майна та збереження його в
робочому стані протягом 2019-2020 р. р. по Товариству був проведений поточний ремонт
модернізація та добудова нерухомого майна, що в майбутньому призведе до більш ефективного
використання нерухомого майна.
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.
За 2020 рік, по Товариству, було отримано доходи у сумі 866 224 тис. грн. (річна фінансова
звітність – перша фінансова звітність за МСФЗ, з двома порівняльними періодами за
2019-2020 р. р., дата переходу на МСФЗ - 01.01.2019 р.).
Склад доходів:
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
788458
тис. грн.
послуг)
- інші операційні доходи
22630
тис. грн.
- інші фінансові доходи
0
тис. грн.
- доход від участі у капіталі
0
тис. грн.
- інші доходи
29251
тис. грн.
- доходи з податку на прибуток
25885
тис. грн.
Загальна сума витрат за звітний період по Товариству становить 970 873 тис. грн. (річна
фінансова звітність – перша фінансова звітність за МСФЗ, з двома порівняльними періодами за
2019-2020 р. р., дата переходу на МСФЗ - 01.01.2019 р.)..
Склад витрат:
- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
756347
тис. грн.
послуг)
- Адміністративні витрати
26829
тис. грн.
- Витрати на збут
0
тис. грн.
- Інші операційні витрати
21433
тис. грн.
- фінансові витрати
311
тис. грн.
- витрати від участі у капіталі
0
тис. грн.
- інші витрати
165953
тис. грн.
- витрати з податку на прибуток
0
тис. грн.
Чистий збиток по Товариству за результатами 2020 року склав 104 649 тис. грн. (річна
фінансова звітність – перша фінансова звітність за МСФЗ, з двома порівняльними періодами за
2019-2020 р. р., дата переходу на МСФЗ - 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
0,0133
2. коефіцієнт швидкої ліквідності
> 0,7
0,7156
3. коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
> 1,0
0,7283
4. коефіцієнт покриття зобов’язань власним
< 1,0
3,4532
капіталом (фінансування)
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0,0031
0,5141
0,5449
6,0722
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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
значно погіршилася (відбулося зменшення всіх показників).
В близьких межах до своїх нормативних значень – лише коефіцієнт швидкої ліквідності
станом на 01.01.2020 року. Наявна негативна динаміка зменшення всіх показників ліквідності в
порівнянні з початком звітного періоду та його закінченням.
Показник покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) по Товариству збільшився
у 1,8 раз (або на 2,6190 в абсолютному значенні) в порівнянні з початком звітного періоду та його
закінченням, що є негативним явищем, так як оптимальне його значення повинно бути менше
одиниці (< 1,0).
Залучені кошти на протязі звітного 2020 року займають досить значну (максимальну) питому
вагу у власному капіталі Товариства.
Проведений аналіз за 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.
Зобов'язання Товариства.
Станом на 31 грудня 2020 року по Товариству наявні довгострокові зобов’язання,
довгострокові забезпечення, а також поточні зобов'язання, поточні забезпечення на загальну суму
1 005 189 тис. грн. (річна фінансова звітність – перша фінансова звітність за МСФЗ, з двома
порівняльними періодами за 2019-2020 р. р., дата переходу на МСФЗ - 01.01.2019 р.). і
складаються з:
- довгострокові кредити банків
0 тис. грн.
- інші довгострокові зобов’язання
641610 тис. грн.
- довгострокові забезпечення
10811 тис. грн.
- короткострові кредити банків
0 тис. грн.
- Векселі видані
0 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
34559 тис. грн.
зобов’язанями
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
70111 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
162 тис. грн.
бюджетом
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі
0 тис. грн.
страхування
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати
0 тис. грн.
праці
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
15 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
0 тис. грн.
учасниками
- поточні забезпечення
0 тис. грн.
- інші поточні зобов’язання
366063 тис. грн.
- поточні забезпечення
8761 тис. грн.
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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:
- моніторинг якості навколишнього середовища;
-раціональне використання природних ресурсів;
-підвищення екологічної культури працівників підприємства
6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.
Згідно фінансвої звітності Товариства за 2020 рік маємо наступні показники:
Станом на 01.01.2020 року:
Середня кількість працівників Товариства: 563 особа.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу Товариства: 563 осіб.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 2 особи.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб): 1 особа.
Фонд оплати працi на кінець звітного періоду склав 106 676 тис. грн.
Окремо – відрахування на соціальні заходи: 21 173 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 року:
: 546 особа.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу Товариства: 546 осіб.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 2 особи.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб): 1 особа.
Фонд оплати працi на початок звітного періоду склав 114 655 тис. грн.
Окремо – відрахування на соціальні заходи: 22 212 тис. грн.
Фонд оплати працi в 2020 роцi, в порівнянні зі початком і кінцем звітного періоду, зріс на
7 979 тис. грн., що в першу чергу, зумовлено зростанням посадових окладiв i тарифних ставок в
зв'язку iз збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати. Не значно, також вплинуло скорочення
середньої кількості працівників Товариства за 2020 рік на 17 осіб, в порівнянні із попереднім
2019 роком.
На пiдприємствi дiє кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Система управлiння персоналом розроблена та впроваджена з метою активного впливу на
дiяльнiсть органiзацiї в цiлому та в частинi розвитку та пiдвищення квалiфiкацiйних та
професiйних навичок працiвникiв Товариства.
Пiдприємством 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.
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В складi розвитку персоналу на який спрямована кадрова полiтика емiтента знаходяться:
професiйна пiдготовка та адаптацiя, планування професiйної кар'єри працюючих, стимулювання
розвитку персоналу.
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.
Також слід, зазначити і про сезонні фактори, що впливають на економiчний стан Товариства.
Крім того, у звітному 2020 році, до досить значних факторів ризику, що впливали на
діяльність Товариства, потрібно віднести – поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).
Зокрема, внесення змін до деяких законодавчих актів, у зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-2019).
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 емiтентом максимальних дiй для унеможливлення невиконання
договiрних зобов'язань, отримання емiтентом необхiдних дозволiв та лiцензiй, отримання яких
передбачено дiючим законодавством, вчасна сплата до бюджету податкiв та здiйснення всiх
iнших необхiдних платежiв, також емiтент спрямовує частину свого прибутку на розширення
виробництва.
8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.
Протягом 2018-2020 р. р. Товариство проводило науково-дослiднi роботи в напрямку
впровадження нової продукції, а також сучасної тенденцiї - фортифiкацiї продуктiв. В результатi
проведених дослiджень спiльно з науково-дослiдним iнститутом була розроблена рецептура на
виробництво олiї соняшникової рафiнованої дезодорованої вимороженої марки П, збагаченої
вiтамiнами А та D3", та технологічні інструкції з рецептурою на виробництво олій для фритюру,
з харчовими добавками (сумішшю токоферолів та піногасником, антиоксидантом та
піногасником).
Виробництво олiї, збагаченої вiтамiнами, та олiй, призначених для смаження продуктів
харчування у фритюрі, дозволяє розширити ринки збуту та пiдвищити конкурентоспроможнiсть
продукцiї, що виробляється Товариством.
Окрім цього, в 2018-2020 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.
Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві наявні довгострокові фінансові інвестиції на суму
2435 тис. грн. Протягом звітного періоду Товариство володіло частками у статутному капіталі
інших юридичних осіб (внески Товариства в статутні капітали інших господарюючих суб’єктів у
формі господарських товариств).
10. 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 акціонерів на поточний 2021 рік.
Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента 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.
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Перспективнi плани розвитку емiтента: Товариство 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.
11. ІНФОРМАЦІЯ 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 звiтного 2020 року не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв
щодо похiдних цiнних паперiв. Далі більш детально.
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування.
Товариство, протягом звітного періоду, не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів
щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних
цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів у 2020 році відсутні.
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 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.
Для Товариства одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання
для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих
збиткiв.
Товариство у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду
прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків.
Товариство, протягом звітного періоду, не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів
щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних
цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів у 2020 році відсутні.
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
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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 ризикiв. 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 не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi 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.
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 управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi,
тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.
12. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.
12.1. Посилання на внутрішні документи щодо корпоративного управління (підпункт 1).
Станом на 31 грудня 2020 року в Приватному акцiонерному товариствi «Полтавський
олійноекстракційний завод – Кернел Груп» (надалi – Товариство або Емітент) не затверджений
власний кодекс корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння.
Згідно статті 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження
принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї
загальних зборiв акціонерів Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким
керується Товариство, не наводиться.
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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.
Корпоративне управління Товариства – це система відносин між акціонерами Товариства,
членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими
у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на
принципах: управління; звітності; контролю; відповідальності.
Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства,
зокрема:
 участь в управлінні Товариством;
 обрання (призначення) та відкликання членів наглядової ради, виконавчого органу та інших
органів управління Товариства, з урахуванням умов, визначених Статутом Товариства та
законодавством;
 отримання дивідендів;
 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або частини вартості такого
майна;
 отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а саме:
порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог
законодавства України – чітко закріплено в Статуті Товариства.
Текст Статуту Товариства не перебуває в публічному доступі (не розміщено на власному сайті
Товариства – http://00373907.infosite.com.ua).
Діючий Статут Товариства можна отримати за посиланням на сайті Міністерства юстиції
України
за
посиланням:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
(результат
надання
адміністративних послуг: код 12-значний, який попередньо потрібно отримати у керівництва
Товариства за погодженням.).
12.2. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги (підпункт 1).
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", які
затверджені Рiшенням №-955 НКЦПФР вiд 22 липня 2014 року.
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика
корпоративного управління на протязі звітного 2020 року в Товаристві не застосовувалася.
Практика корпоративного управлiння, застосована понад визначенi законодавством вимоги, у
Товаристві протягом звітного періоду відсутня.
Товариство в 2020 році не застосовує практику корпоративного управління понад визначені
законодавством вимоги.
12.3. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління
(підпункт 2)
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, організацій на протязі
звітного 2020 року.
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12.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів 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 - http://00373907.infosite.com.ua/, у відповідності до положень Статуту
Товариства та згідно вимог чинного законодавства.
У звiтному перiодi скликалися загальні збори акціонерів Товариства два рази, а саме: 10 квітня
2020 року (чергові) та 18 вересня 2020 року (позачергові).
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

10.04.2020
Дата проведення
99,8582
Кворум зборів
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЧЕРГОВИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2. Обрання секретаря Загальних зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 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.
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень.

Опис

ВИРIШИЛИ:
Рішення прийнято по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голови
лічильної комісії – Чумейко Наталії Павлівни, членів лічильної комісії – Бублій Людмили
Анатоліївни, Корольчук Світлани Валеріївни.
Рішення прийнято по другому питанню порядку денного:
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Явтушенко Ірину Григорівну.
Рішення прийнято по третьому питанню порядку денного:
3. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.
Рішення прийнято по четвертому питанню порядку денного:
4.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2019 роцi.
4.2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк.
Рішення прийнято по п’ятому питанню порядку денного:
5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у розмірі 63 150 тис.
грн., залишити нерозподіленим.
Рішення прийнято по шостому питанню порядку денного:
6. Затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності
Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
Рішення прийнято по сьомому питанню порядку денного:
7. Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 09 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.
Всі питання порядку денно розглянуті і по всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.

Опис

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до перелiку
питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Проект порядку денного i порядок денний загальних зборiв затверджено на засiданнi наглядової
ради.
чергові
позачергові
Вид загальних зборів
X
18.09.2020
Дата проведення
99,8582
Кворум зборів
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у зв'язку iз залученням
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фiнансування.
4. Надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
ВИРIШИЛИ:
Рішення прийнято по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: голови лічильної комісії – Бублій
Людмили Анатоліївни, членів лічильної комісії – Рачок Наталії Віталіївни, Корольчук Світлани
Валеріївни.
Рішення прийнято по другому питанню порядку денного:
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Явтушенко Ірину Григорівну.
Рішення прийнято по третьому питанню порядку денного:
3. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у зв’язку із залученням фінансування,
а саме:
3.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна,
робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів
за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які вчинятимуться Товариством у ході
його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття
цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів,
договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів забезпечувального
відступлення (security assignment), договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого
забезпечення (включаючи, але не обмежуючись, у якості майнового поручителя), договорів поруки
(surety agreements/ suretyship agreements/ deeds of surety) (у тому числі додаткових договорів поруки
(supplemental surety agreements/ supplemental suretyship agreements/ supplemental deeds of surety),
договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії,
договорів щодо надання гарантії відшкодування (indemnity), договорів, які зобов’язують Товариство
відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або будь-які інші суми будь-якого характеру та виду (як
в якості окремого договору, так і в якості зобов’язання в будь-якому договорі), договорів щодо
відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірного та/або примусового
(безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення
існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів між кредиторами
(intercreditor agreements), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related
to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі
додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про
обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про
обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer
agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі
додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)),
договорів про підписку (subscription agreements), договорів про надання запевнень та гарантій
відшкодування (representation warranty and indemnity agreement), агентських договорів (agency
agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation
agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)), договорів про
зобов’язання (deed of undertaking), договорів/угод/листів про комісійні (fee letters), договорів з дилерменеджером(-ами) та агентом(-ами) з отримання згоди (dealer manager(-s) and solicitation agent(-s)
agreements), договорів щодо андеррайтингових, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з
довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових,
рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та інших послуг, необхідних
для здійснення випусків боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових
деривативів та/або інших фінансових інструментів, а також усіх інших договорів, які можуть
укладатися в рамках таких випусків та в процесі управління залученими коштами (liability
management), включаючи, але не обмежуючись, в рамках отримання згоди на внесення змін (consent
solicitation), пропозиції щодо викупу (tender offer) та/або пропозиції щодо обміну (exchange offer)
(надалі всі зазначені у цьому пункті 3.1 договори, угоди, листи та документи іменуються «Договори
щодо фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, вчинення, укладення та/або
підписання яких може бути необхідним, доцільним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з
Договорами щодо фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних
зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати
прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та
будь-які додаткові угоди, додаткові договори та угоди/договори про внесення змін до Договорів
щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорів
щодо фінансування у новій редакції), що є укладеними/підписаними на дату проведення цих
Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати
прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 3.1
Договори щодо фінансування та інші договори та документи іменуються «Договори та
документи»), які вчиняються у зв’язку з:
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і.

наданням та/або отриманням кредитів, позик Кернел Холдинг С.А. (Kernel Holding S.A.),
публічною компанією з обмеженою відповідальністю (société anonyme), реєстраційний
номер B109.173 (надалі – «Кернел Холдинг С.А.») та/або будь-якою із юридичних осіб,
над якою Кернел Холдинг С.А. прямо чи опосередковано здійснює контроль, включаючи
Товариство (надалі всі такі особи разом з Кернел Холдинг С.А. іменуються «Компанії
Групи Кернел»), та/або
іі. залученням фінансування та/або рефінансуванням (включаючи, але не обмежуючись,
шляхом укладення, випуску, додаткового випуску, викупу, обміну та/або зміни умов
випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових
деривативів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх та/або міжнародних
ринках капіталу з відсотковою ставкою та кінцевою датою погашення, передбаченими
умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних
паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів) будь-якою з
Компаній Групи Кернел, та/або
ііі. вчиненням будь-якою з Компаній Групи Кернел усіх та будь-яких інших правочинів у
зв’язку з залученням фінансування, рефінансуванням, частковим або повним погашенням
заборгованості, реструктуризацією існуючої заборгованості та/або сек’юритизацією
активів будь-якою з Компаній Групи Кернел (надалі всі зазначені у підпунктах (i), (іі) та
(iiі) пункту 3.1 цього рішення транзакції іменуються «Транзакції щодо фінансування»),
та/або
іv. внесенням змін в будь-які умови існуючих Транзакцій щодо фінансування (включаючи,
але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, кінцевих дат
погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, графіку
погашення основної суми, виплати відсотків та інших платежів, та наданого Товариством
чи іншими особами забезпечення).
3.2. Гранична вартість кожного правочину, вказаного в пункті 3.1 цього рішення Загальних зборів
акціонерів, який вчиняється Товариством, не повинна перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд)
доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим
Національним банком України (надалі – «НБУ») на дату вчинення такого правочину) (надалі –
«Гранична вартість окремого правочину»), а гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних
в пункті 3.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів, які вчиняються Товариством, не повинна
перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій
іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких
правочинів) (надалі – «Гранична сукупна вартість усіх правочинів»). Для уникнення сумніву, до
розрахунку Граничної сукупної вартості усіх правочинів не включається вартість правочинів,
рішення щодо вчинення яких приймаються Директором або Наглядовою радою Товариства в межах
своєї компетенції, встановленої статутом Товариства.
3.3. На підставі та на виконання цієї попередньо наданої згоди надати виконавчому органу
Товариства – Директору Товариства, та особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Директора
Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов (з
урахуванням того, що такі умови повинні відповідати характеру правочинів та граничній сукупній
вартості, що визначені цим рішенням Загальних зборів акціонерів), укладення та підписання
(надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів та документів, а також право
делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що
передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої
довіреності) та статутом Товариства.
3.4. Вчинення Товариством конкретних значних правочинів в межах попереднього схвалення,
наданого цим рішенням Загальних зборів акціонерів, підлягає окремому погодженню Наглядовою
радою Товариства згідно з вимогами статуту Товариства. Для забезпечення неперевищення
Граничної вартості окремого правочину та Граничної сукупної вартості усіх правочинів, перед
вчиненням відповідного(-их) правочину(-ів), на який(-і) надано попередню згоду цим рішенням
Загальних зборів акціонерів, Наглядова рада Товариства повинна підтвердити шляхом прийняття
відповідного рішення факт неперевищення Граничної вартості окремого правочину та Граничної
сукупної вартості усіх правочинів внаслідок вчинення такого(-их) правочину(-ів).
Рішення прийнято по четвертому питанню порядку денного:
4. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а
саме:
4.1.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року за дати
прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, які зазначені
у пункті 3.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо вчинення яких є
заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства, або особа, що виконує його
обов’язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Директором Товариства або
особою, що виконує його обов’язки, без необхідності отримання окремого рішення (згоди,
схвалення) Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства, може на свій розсуд
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визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, окрім
тих умов, які зазначені у пунктах 3.1-3.2 цього рішення Загальних зборів акціонерів.
4.2.Надати дозвіл на видачу Директором Товариства або особою, яка виконує його обов’язки,
довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 4.1 цього рішення
Загальних зборів акціонерів, а також інших пов’язаних з ними правочинів.
Всі питання порядку денно розглянуті і по всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до перелiку
питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Проект порядку денного i порядок денний загальних зборiв затверджено на засiданнi наглядової
ради.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв : наглядова рада.

Інші загальні збори акціонерів Товариства протягом 2020 року не скликалися та не
проводилися.
Товариство наводить наступну інформацію:
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

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

Ні

X
X
X

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

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

Ні

X
X

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про 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
В звiтному роцi позачерговi збори скликались з метою: - надання згоди на вчинення
Інше
Товариством значних правочинiв у зв'язку iз залученням фінансування; - надання згоди на
(зазначити) вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заінтересованість; - надання
повноважень на пiдписання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

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

Ні

X
X
X
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У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не
проведення. Скликаних, але не проведених чергових зборів не було. Чергові збори проведені.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення. Скликаних, але не проведених позачергових зборів не було. Позачергові збори
проведені.
12.5. Інформація про Наглядову раду Товариства (підпункт 4).
Станом на 31 грудня 2020 року до складу наглядової ради Товариства (персональний склад)
входять:
1.
Пугач Юрiй Володимирович – Голова наглядової ради.
2.
Усачова Анастасiя Iванiвна – Член наглядової ради.
3.
Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна – Член наглядової ради
У звітному 2020 році голова та члени наглядової ради не змінювалися.
Зміни у складі наглядової ради були в 2018 році (16 квітня 2018 року).
Всіх трьох членів наглядової ради Товариства, обрано на загальних чергових зборах акціонерів
Товариства від 16 квітня 2018 року (Протокол №б/н від 16.04.2018 р.) терміном на 3 /три/ роки.
Голова наглядової ради Товариства обраний членами наглядової ради Товариства на їхньому
засіданні від 16 квітня 2018 року (протокол №б/н наглядової ради від 16.04.2018 р.).
Протягом звітного періоду змін у складі наглядової ради Товариства не відбувалося.
Станом на 31 грудня 2020 року наглядова рада Товариства не створювала, з числа своїх членів,
жодних постійних чи тимчасових комітетів. Також, наглядова рада Товариства не встановлювала
посаду внутрішнього аудитора, не створювала служби внутрішнього аудиту в Товаристві.
Склад наглядової ради Товариства
Персональний склад наглядової ради

Пугач Юрiй Володимирович
Функціональні
обов'язки
члена
наглядової
ради

Залежний член наглядової
ради

X

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;
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.

Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна
Функціональні
обов'язки
члена
наглядової
ради

Незалежний член
наглядової ради

X

Член наглядової ради зобов'язаний:
готуватися до засiдань наглядової ради, у тому числi: знайомитися з порядком денним
засiдання, вивчати матерiали, у тому числi проекти рiшень засiдання наглядової ради;
у випадку виникнення труднощiв при формуваннi позицiї з питань порядку денного,
запитувати додатковi документи, iнформацiю, вiдомостi тощо до дати проведення засiдання;
приймати участь у пiдготовцi до розгляду, в розглядi, в обговореннi питань порядку
денного на засiданнi наглядової ради, виступати в якостi доповiдача, опонента;
не пропускати без поважної причини засiдань наглядової ради;
приймати участь у голосуваннi на засiданнях наглядової ради з усiх питань порядку
денного;
не передавати своє право голосу iншим особам, у т.ч. iншому члену наглядової ради;
особисто виконувати свої права i нести обов'язки;
дiяти добросовiсно i розумно в межах надiлених повноважень;
не розголошувати данi, що становлять iнформацiю з обмеженим доступом конфiденцiйну iнформацiю, комерцiйну таємницю тощо;
своєчасно i повно виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв;
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утримуватися вiд вчинення дiй, що могли б призвести до виникнення конфлiкту
iнтересiв мiж iнтересами члена наглядової ради та iнтересами товариства.

Усачова Анастасiя Iванiвна
Функціональні
обов'язки
члена
наглядової
ради

X

Член наглядової ради зобов'язаний:
готуватися до засiдань наглядової ради, у тому числi: знайомитися з порядком денним
засiдання, вивчати матерiали, у тому числi проекти рiшень засiдання наглядової ради;
у випадку виникнення труднощiв при формуваннi позицiї з питань порядку денного,
запитувати додатковi документи, iнформацiю, вiдомостi тощо до дати проведення засiдання;
приймати участь у пiдготовцi до розгляду, в розглядi, в обговореннi питань порядку
денного на засiданнi наглядової ради, виступати в якостi доповiдача, опонента;
не пропускати без поважної причини засiдань наглядової ради;
приймати участь у голосуваннi на засiданнях наглядової ради з усiх питань порядку
денного;
не передавати своє право голосу iншим особам, у т.ч. iншому члену наглядової ради;
особисто виконувати свої права i нести обов'язки;
дiяти добросовiсно i розумно в межах надiлених повноважень;
не розголошувати данi, що становлять iнформацiю з обмеженим доступом конфiденцiйну iнформацiю, комерцiйну таємницю тощо;
своєчасно i повно виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв;
утримуватися вiд вчинення дiй, що могли б призвести до виникнення конфлiкту
iнтересiв мiж iнтересами члена наглядової ради та iнтересами товариства.

Засідання наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю,
визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.
На протязі звітного 2020 року відбулося 32 /тридцять два/ засідання наглядової ради
Товариства з наступних питань:
1) 03.02.2020 року на засіданні наглядової ради розглянуто питання і надано згоду на укладення
Товариством договору поставки лабораторного обладнання з ТОВ "Сок-Трейд"; надано згоду на
укладення додаткової угоди з ТОВ "Виробничо - комерційне підприємство "Котлогаз" щодо
збільшення загальної суми договору підряду; надано згоду на укладення Товариством договору
страхування будівельних робіт з ПРАТ "АСК "ІНГО Україна"; надано згоду на укладення
Товариством договору поставки залізобетонних виробів та конструкції з ТОВ "Броварський
завод залізобетонних конструкцій"; надано згоду на укладення Товариством договору на
постачання природного газу з ТОВ "Енерджітранстермінал"; надано згоду на укладення
Товариством договору надання послуг по проведенню лабораторних досліджень з ТОВ "КернелТрейд"; надано згоду на укладення Товариством договору надання послуг по проведенню
лабораторних досліджень з ТОВ "Кононівський елеватор".
2) 14.02.2020 року на засіданні наглядової ради розглянуті питання про підготовку та проведення
річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 10 квітня 2020 року, розгляд звіту Наглядової
ради та подання його на затвердження Загальними зборами акціонерів.
3) 24.02.2020 року на засіданні наглядової ради надано представникам Товариства (фізичним
особам згідно з переліком) повноважень щодо розпорядження коштами на рахунках Товариства в
банках.
4) 28.02.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством договору
оренди приміщення з ТОВ "Кернел-Трейд"; додаткової угоди з ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" щодо
збільшення загальної суми договору підряду; договору підряду з ПП "Явір - 2000" на виконання
робіт по вогнезахисній обробці металевих конструкцій Головного корпусу, а саме котельного
залу та машинного залу на території Товариства для реалізації проекту: "Реконструкція системи
паропостачання заводу з монтажем когенераційної установки електричною потужністю 10,4 МВт
в ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп ".
5) 10.03.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
додаткової угоди до договору поставки будівельних матеріалів з ТОВ "ТПК-Центр; додаткової
угоди з ТОВ "Будівельна компанія" щодо збільшення загальної суми договору підряду; договору
підряду з ТОВ "Протипожежні
технології" на виконання робіт по монтажу системи
автоматичного водяного пожежогасіння Головного корпусу, а саме котельного залу та
машинного залу для реалізації проекту: "Реконструкція системи паропостачання заводу з
монтажем когенераційної установки електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел
Груп".
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6) 30.03.2020 року на засіданні наглядової ради вирішено наступне: з метою перевірки фінансово
-господарської діяльності Товариства в 2019 році, фінансової звітності Товариства, складеної за
результатами діяльності Товариства в 2019 році, та підготовки аудиторського висновку, обрати
аудиторською фірмою Товариства АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ", В ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ідентифікаційний код 21095329 );
встановити розмір оплати його послуг.
7) 03.04.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством договору
поставки автомобільного транспорту з ПРАТ "Алмаз-М"; надано згоду на укладення
Товариством додаткових угод щодо збільшення загальної суми договорів підряду з ТОВ
"Виробничо - комерційне підприємство "Котлогаз"; надано згоду на укладення Товариством
договору підряду з ПП "Явір - 2000" на виконання робіт по монтажу автоматизованої системи
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей для реалізації проекту:
"Реконструкція системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної установки
електричною потужністю 10,4 МВт"; надано згоду на укладення Товариством додаткової угоди з
ТОВ "Спецмонтажінжиніринг" щодо збільшення загальної суми договору.
8) 27.04.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством договору
підряду з ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" на виконання комплексу внутрішніх електромонтажних
робіт на території Замовника для реалізації проекту: "Реконструкція системи паропостачання
заводу з монтажем когенераційної установки електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗКернел Груп".
9) 29.04.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
додаткової угоди з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "КОТЛОГАЗ" щодо збільшення
об'єму робіт виконанням додаткових робіт : роботи з монтажу котла VYNCKE модель JNO-SUS
52 т/ч, електрофільтра та котельного обладнання на території Замовника для реалізації проекту:
"Реконструкція системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної установки
електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ- КЕРНЕЛ ГРУП".
10) 30.04.2020 року на засіданні наглядової ради затверджено річну інформацію емітента цінних
паперів за 2019 рік.
11) 07.05.2020 року на засіданні наглядової ради розглянуто питання і вирішено надати згоду на
укладення Товариством договору підряду з ПРАТ "РЕКПОЛ" на виконання робіт по монтажу
покрівель і фасадів будівель Головного корпусу котельного відділення та машинного відділення,
а також будівлі Адміністративно-побутового корпусу (Прибудови до головного корпусу ТЕСАПК) на території Товариства для реалізації проекту: "Реконструкція системи паропостачання
заводу з монтажем когенераційної установки електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ" ПОЕЗКернел Груп"; надано згоду на укладення Товариством додаткової угоди з ТОВ "КАВЕР
ЕНЕРДЖІ ПЛЮС" щодо збільшення загальної суми договору підряду;
додаткової угоди з
ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Котлогаз" щодо збільшення загальної суми договору
підряду.
12) 05.06.2020 року на засіданні наглядової ради розглянуто питання і вирішено переукласти
трудовий контракт з директором Товариства Данильченком Сергієм Анатолійовичем на новий
строк з 01.07.2020 р. по 30.06.2021 р., з оплатою праці відповідно до штатного розпису
Товариства; уповноважити голову наглядової ради Товариства Пугача Юрія Володимировича
підписати із Данильченком Сергієм Анатолійовичем трудовий контракт від імені Товариства.
13) 11.06.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
додаткової угоди з ТОВ "Будівельна компанія" щодо збільшення об'єму робіт виконанням
додаткових робіт; договору поставки електричного устаткування, електророзподільної та
контрольної апаратури; договору добровільного комплексного страхування майна та перерви у
господарській діяльності
з ТОВ "Альянс Україна", ПРАТ "Страхова Компанія "Колоннейд
Україна", ПРАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування", ПРАТ "Страхова компанія "АРКС",
за яким Товариство застрахувало своє майно.
14) 18.06.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалися і вирішені питання призначення
особи, яка буде виконувати обов'язки директора на час його відсутності; внесення змін до ЄДР;
визначення відповідальної особи за подачу державному реєстратору пакету документів для
проведення державної реєстрації змін в складі осіб уповноважених на підписання документів від
імені товариства у якості засновника, учасника, власника або акціонера іншої юридичної особи
на загальних зборах або засіданнях органів такої юридичної особи; надання виконуючому
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обов'язки директора товариства повноважень щодо участі та голосування від імені товариства у
якості засновника, учасника, власника або акціонера іншої юридичної особи на загальних зборах
або засіданнях органів такої юридичної особи; про уповноваження відповідальних осіб на
підписання цього протоколу з нотаріальним посвідченням справжності цих підписів.
15) 25.06.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
наступних
додаткових угод: додаткової угоди з ПРАТ "Харківське котлобудівельне
підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" щодо збільшення загальної суми договору підряду на
проведення проектних та підготовчих робіт; додаткової угоди з ТОВ "Виробничо-комерційне
підприємство "Котлогаз" щодо збільшення загальної суми договору підряду; договору оренди
нежитлового приміщення кафе з фізичною особою-підприємцем Махітка Л. О.; договору
оренди складського приміщення з ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП"; додаткової угоди з ТОВ
"Виробничо-комерційне підприємство "КОТЛОГАЗ" щодо збільшення об'єму виконаних робіт
шляхом виконання додаткових робіт з монтажу котла VYNCKE модель JNO-SUS 52 т/ч,
електрофільтра та котельного обладнання на території Замовника для реалізації проекту:
"Реконструкція системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної установки
електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ- КЕРНЕЛ ГРУП" .
16) 09.07.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
наступних додаткових угод: додаткової угоди з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство
"КОТЛОГАЗ" щодо збільшення об'єму робіт; додаткових угод до договорів підряду з ТОВ
"Комплексні енергетичні системи" щодо збільшення об'єму робіт.
17) 20.07.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
договору підряду з ТОВ "ГАЛСИНТЕЗ БУД" на виконання робіт по будівництву мереж
водопостачання та водовідведення на території товариства для реалізації проекту: "Реконструкція
системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної установки електричною потужністю
10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп".
18) 12.08.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
договору підряду з ПРАТ "Елакс" на виконання комплексу робіт по облаштуванню вимірювань
контролю та управлінню параметрами, автоматизації (з
електромонтажем та
пусконалагодженням),
програмуванню
та
управлінню
технологічними
процесами
теплоелектростанції ПРАТ "ПОЕЗ - Кернел Груп" "під ключ" на території Замовника для
реалізації проекту: "Реконструкція системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної
установки електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп"; додаткової угоди з
ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "КОТЛОГАЗ" щодо збільшення об'єму робіт
виконанням додаткових робіт; додаткової угоди з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство
"КОТЛОГАЗ", за якою сторони домовилися збільшити об'єм робіт виконанням додаткових робіт:
виконання робіт по монтажу Турбогенератора MARC 2 C12 та турбінного обладнання в складі
реалізації проекту: "Реконструкція системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної
установки електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ- КЕРНЕЛ ГРУП".
19) 12.08.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариства надано
згоду на оформлення та укладання Товариством Додаткового договору до Генерального договору
на здійснення документарних операцій, що укладений між Товариством та ПАТ "МТБ БАНК".
20) 14.08.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
договору підряду з ПП "ПОЛТАВА БУДКОМПЛЕКС", за яким Товариство замовляє виконання
робіт по будівництву мереж водопостачання та водовідведення на території Замовника для
реалізації проекту: "Реконструкція системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної
установки електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп".
21) 18.08.2020 року на засіданні наглядової ради вирішено питання скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства на 18 вересня 2020 року.
22) 01.09.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
додаткової угоди з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "КОТЛОГАЗ", за якою сторони
домовилися збільшити об'єм робіт виконання додаткових робіт; надано згоду на укладення
Товариством договору підряду з ТОВ "Комплексні енергетичні системи", за яким Товариство
замовляє виконання опоряджувальних робіт; надано згоду на укладення Товариством договору
про надання короткострокової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ "Кавер
Енерджі Плюс".
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23) 08.09.2020 року на засіданні наглядової ради затверджено форму і текст бюлетенів для
голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства (форма
бюлетенів додається), які скликані Наглядовою радою Товариства на 18 вересня 2020 р.
24) 25.09.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством або від
імені Товариства, або в інтересах Товариства Договору поруки, за яким Товариство поручається
за виконання зобов'язань третіми особами, а також будь-яких змін та доповнень (додатків,
додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки, як це може бути необхідно
відповідно до умов випуску і розміщення та/або у зв'язку з облігаціями, що будуть випущені та
розміщені Емітентом Кернел Холдинг С.А. [КеrnеІ Holding S.A.].
25) 05.10.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
наступних договорів: договору про організацію та проведення електронних аукціонів з продажу
електричної енергії за двохсторонніми договорами про організацію аукціону з продажу
електричної енергії з Товарною біржею "Українська енергетична біржа"; договору підряду №
12/10/20 з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Котлогаз" на виконання робіт з ізоляції
котла VYNCKE модель JNO-SUS 52 т/ч та трубопроводів котла в складі реалізації проекту:
"Реконструкція системи паропостачання заводу з монтажем когенераційної установки
електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ- КЕРНЕЛ ГРУП" .
26) 14.10.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
договору підряду з ТОВ "Комплексні системи клімату "Комфорт" на виконання робіт по монтажу
систем опалення, вентиляції та кондиціонування в приміщенні машинного відділення Головного
корпусу на території Замовника для реалізації проекту "Реконструкція системи паропостачання
заводу з монтажем когенераційної установки електричною потужністю 10,4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗКернел Груп"; додаткової угоди з ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Котлогаз" щодо
збільшення загальної суми договору підряду; додаткової угоди з ТОВ "Комплексні енергетичні
системи" щодо збільшення загальної суми договору підряду.
27) 02.11.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалося питання і надано згоду на
укладення Товариством договору підряду з ТОВ "ЮГ-ТРАНСОЙЛ" на виконання робіт з
капітального ремонту тепловозів, а також додаткових робіт по усуненню несправностей вузлів та
агрегатів.
28) 20.11.2020 року надано згоду на укладення Товариством договору
купівлі-продажу
електричної енергії на ринку двосторонніх договорів з Державним підприємством "Гарантований
покупець".
29) 07.12.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалося питання і надано згоду на
укладення Товариством договору купівлі-продажу електричної енергії з ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ".
30) 14.12.2020 року на засіданні наглядової ради розглядалося питання і надано право 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.
31) 16.12.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду на укладення Товариством
договору про внесення змiн та пiдтвердження договору поруки та вчинення передбачених ним
транзакцiй; надано згоду на укладення Товариством документiв з угоди та вчинення
передбачених ними транзакцiй; надано згоду на укладення Товариством ycix договорiв,
додаткових договорiв та правочинiв, а також iнших документiв, та вчинення необхiдних дiй.
32) 24.12.2020 року на засіданні наглядової ради надано згоду Товариству на укладення з ТОВ
"Агрофірма "Семереньки" договору короткострокової позики.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує
на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.
Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу
члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора
Товариства, одноособового виконавчого органу – директора Товариства, інших осіб, визначених
Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж половина
її складу.
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Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради,
які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має
один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення
право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад комітетів

X
X
X
Комiтети не створенi.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис
прийнятих на них рішень
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація
щодо їх компетентності та ефективності

Комiтети не створенi.
Комiтети не створенi.

Комітети Наглядової ради Товариства не утворювались, і відповідно, не надається
інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про
перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених
засідань та опис основних питань, якими займалися комітети та іншу інформацію комітетів
Наглядової ради Товариства.
Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу,
структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та
ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених
цілей.
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).
Голова наглядової ради Пугач Юрiй Володимирович, члени наглядової ради Лук'яненко
Вiкторiя Олександрiвна, Усачова Анастасiя Iванiвна, обранi 16.04.2018 до складу
наглядової ради як представники акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному
капiталi 99.6316%) строком на три роки.
Комiтети в складi наглядової ради не створювалися.
Роздiл "оцiнка роботи наглядової ради" не заповнюється приватним акцiонерним
товариством.

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X
X
X
X
X

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або
не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X
X
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Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X

12.6. Інформація про виконавчий орган Товариства (підпункт 4).
Структура, склад та діяльність виконавчого органу.
Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві виконавчий орган є одноосібним – директор.
Протягом звітного 2020 року на цій посаді перебував – Данильченко Сергій Анатолійович.
Порядок прийняття рішень директором Товариства, який здійснює повноваження
одноосібного виконавчого органу, встановлюється Статутом Товариства.
Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і Законом.
Директор Товариства Данильченко Сергiй Анатолiйович – призначений, згідно рішення
наглядової ради Товариства від 15 червня 2018 року (Протокол №б/н від 15.06.2018 р.), на період
з 01 липня 2018 року по 30 червня 2019 року (переукладено відповідний трудовий контракт з
01.07.2018 року по 30.06.2019 року); на період з 01 липня 2019 року по 30 червня 2020 року
(переукладено відповідний трудовий контракт з 01.07.2019 року по 30.06.2020 року); на період з
01 липня 2020 року по 30 червня 2021 року (переукладено відповідний трудовий контракт з
01.07.2020 року по 30.06.2021 року).
Рішення одноосібного виконавчого органу (директора) Товариства проводилися щомісячно,
вирішувалися всі основні господарські питання Товариства: підготовка до загальних зборів
акціонерів Товариства; здійснення виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства;
здійснення виконання рішень наглядової ради Товариства; складання квартальних та річних
звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на затвердження
наглядовій раді Товариства; вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої
діяльності Товариства в межах передбачених Статутом Товариства.
Товариство наводить наступну інформацію:
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Одноосiбний
виконавчий орган
- директор
Данильченко
Сергiй
Анатолiйович

До компетенцiї директора, у тому числi, належить:
- керiвництво згiдно з чинним законодавством виробничо-господарською та фiнансовоекономiчною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих рiшень,
збереження та ефективне використання майна пiдприємства, а також фiнансовогосподарськi 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,
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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: 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.
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 фінансовогосподарській 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.

12.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента (підпункт 5).
Органом контролю Товариства є Ревізор.
Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві не обрано ревізора загальними зборами
акціонерів Товариства.
Ревізор повинен обиратися для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю (внутрiшнiй аудит) здiйснює
ревiзор товариства, у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 роздiлу XIV Закону України "Про
акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями) та Статуту Товариства.
Станом на 31 грудня 2020 року ревізор Товариства не здійснював перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2019 рік.
Зовнішній аудитор.
Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором.
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Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність,
повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової
звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану
Товариства у його бухгалтерській звітності.
В 2020 роцi Товариство пройшло незалежну аудиторську перевiрку за перiод з 01 сiчня 2019
року по 31 грудня 2019 року (за попереднiй звiтному 2019 рiк).
Аудиторська перевiрка проводилася, незалежним суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичною особою (АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), код за ЄДРПОУ: 21095329), у перiод з 02 квітня 2020
року по 30 квітня 2020 року (Договір №0204-2С/4Р від 02 квітня 2020 року).
За результатами незалежної перевiрки, аудитор пiдтвердив, що прийнята система
бухгалтерського облiку в Товариствi, в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним
вимогам, дiючим на Українi. Фiнансова звiтнiсть, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 рiк та її фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до вимог міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства повинна проводитися
Ревізором Товариства або аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за
рішенням Загальних зборів акціонерів, директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який)
на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10% (десяти відсотків)
простих акцій товариства.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися
аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги
сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
У звітному 2020 році спеціальна перевірка по Товариству не проводилась.
Система управління ризиками емітента.
Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками товариства реалiзується через органи
управлiння i контролю Товариства - загальнi збори акціонерів як вищий орган управлiння,
наглядову раду, як орган, що складається з акцiонерiв товариства, директор, як орган, що
здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю Товариства та ревізор (в 2020 році не був обраний), як
орган контролю. Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих ним
повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму направлену
на управлiння ризиками Товариства.
У Товариствi в 2020 році вiдсутнi окремi органи внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками. На протязі звітного періоду по товариству вiдсутнє окреме положення щодо системи
внутрiшнього контролю i управлення ризиками товариство. Також у товариствi вiдсутнi
спецiальнi документи, якi встановлюють принципи здiйснення внутрiшнього контролю та
управлiння ризиками.
Станом на 31 грудня 2020 року, окрема система управління ризиками Товариства не
створювалась, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем
внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.
Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в
себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків,
перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне
опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях
управління Товариством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.
Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
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Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:
 забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі
стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
 забезпечення інтересів акціонера Товариства;
 забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних
нормативних актів України.
Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають
грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються
наступним фінансовим ризикам:
 ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий
ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
 ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини
недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може
бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з
метою погашення зобов'язань;
 кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових
зобов’язань контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові
умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, так як у звітному
2020 році здійснювало валютні операції.
Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися
внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для
окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. У звітному році,
процентні фінансові зобов’язання відсутні в Товаристві (короткострокових кредитів банків не
має). Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок тому, що не має кредитних
угоди з банківською установою.
Ризик втрати ліквідності
У 2020 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але
нажаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних
явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилося не
достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.
Кредитний ризик
Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент –
дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання перед
Товариством.
У звітному періоді по Товариству, кредитний ризик регулярно контролювався. Управління
кредитним ризиком здійснювалося, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента
сплатити заборгованість.
Товариство в 2020 році укладало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними
сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість
регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за
необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2020 році мали такі зовнішні
ризики, як:
 нестабільність, суперечливість законодавства;
 непередбачені дії державних органів;
 нестабільність економічної (фінансової, податкової та ін.) політики;
 непередбачена зміна кон'юнктури ринку;
 непередбачені дії конкурентів.
До досить значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного
періоду, все ж таки, слід віднести – недосконалість чинного законодавства України, яке регулює
фінансову і господарську діяльність Товариств.
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Основними завданнями в діяльності Товариства, в частині управління ризиками, є уникнення і
мінімізація ризиків, пом`якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них,
забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх
зацікавлених сторін.
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.
Протягом звітного 2020 року в Товаристві стратегічно визначений порядок розрахунку
сукупного ризику, який Товариство в цілому вважає для себе прийнятним в процесі своєї
фінансово-господарської діяльності, досягненні своїх цілей, реалізації стратегічного бачення та
виконання своєї місії.
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, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: ревізора не обрано в 2020 році
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб, ревізора не обрано в 2020 році
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0 ревізора не обрано в 2020 році
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?
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядо
ва рада

Виконав
чий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

так
ні

ні
так

ні
ні

ні
ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні
так

так
ні

ні
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

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

Ні

X
X
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Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 5
відсотками та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Інформац
ія
розповсю
джується
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
ознайомленн
я
безпосереднь
ов
акціонерном
у товаристві

Копії
докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

Інформація
розміщуєтьс
я на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні

X
X
X
X

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

Ні

Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
Функції аудиторського комітету – покладені на Наглядову раду Товариства.

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити)
Ревізора не обрано в 2020 році

Ні

X
X
X
X
X

12.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента (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
вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал"

32768392

99,6316
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12.9. Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента (підпункт 7).
Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства
(крім визначених законом) відсутні.
Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість
голосуючих акцій Товариства складає 118 506 982 штук.
Інформація щодо акцій Товариства:
1. Загальна кількість акцій (тип акцій – іменні прості) – 118 736 528 шт.
2. Загальна кількість акцій (тип акцій – іменні прості), що знаходяться на балансі
Товариства – 0 шт.
3. Кількість акцій з обмеженнями (тип акцій – іменні прості) – 229 546 шт.
4. Кількість голосуючих акцій (тип акцій – іменні прості) – 118 506 982 шт.
В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій
повністю відсутні.
Станом на 31 грудня 2020 року по Товариству обмеження прав участі та голосування
акціонерів на загальних зборах акціонера Товариства немає.
Загальна
кількість акцій

118 736 528

Кількість
акцій з
обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

229 546

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" цiннi папери
власникiв, 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,
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.
Згiдно реєстру акцiонерiв кiлькiсть неголосуючих акцiй становить 229546 шт. Дата виникнення обмеження - 12.10.2013

12.10.2013

12.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента (підпункт 8).
Вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту Товариства, яка була затверджена рiшенням загальних
зборiв Товариства від 09 квітня 2019 року, посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi
особи - голова та члени наглядової ради, директор, ревiзор.
Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних
зборiв акцiонерiв строком на три роки. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
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, iмя, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому
належить або їм сукупно належить).
Директор Товариства обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства
простою бiльшiстю голосiв її членiв. Повноваження директора припиняються за рiшенням
наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення директора або особи, яка
тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
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Ревiзор Товариства обирається (призначається) з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну
дiєздатнiсть, загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про
вiдкликання (дострокове припинення повноважень) ревiзора та одночасне обрання нового
ревiзора.
12.11. Повноваження посадових осіб емітента (підпункт 9).
В 2020 році, 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;
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.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів
відповідно до Статуту Товариства;
 підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про
дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів та випадків затвердження
пропозицій, поданих акціонерами (акціонером), які(ий) сукупно є власниками(ом) 5
(п’яти) або більше відсотків акцій;
 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію та затвердження умов договору з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, на
виконання ним обов’язків у Товаристві – у разі якщо цього вимагає така особа або чинне
законодавство України, встановлення розміру його винагороди;
 прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів
управління Товариства;
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 затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів
Товариства, які регулюють питання діяльності Товариства та затвердження яких не
належить до виключної компетенції Загальних зборів;
 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на
суму, що не перевищує 25% (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства;
 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших
об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
 вирішення питання про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що
діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених
Статутом та чинним законодавством України;
 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття
ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або
викупу акцій;
 обрання та припинення повноважень голови і членів органів Товариства, з урахуванням
виключної компетенції Загальних зборів;
 обрання реєстраційної комісії, Голови зборів та Секретаря зборів, за винятком випадків,
встановлених чинним законодавством України;
 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, що будуть його предметом, становитиме від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти)
відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової
звітності. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого Значного
правочину питання про його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборів. У
разі вчинення зазначеного Значного правочину без попереднього рішення Наглядової
ради, такий правочин є недійсним з моменту його вчинення (зокрема, у випадках, коли
третя особа – контрагент Товариства знала чи за всіма обставинами не могла не знати про
такі обмеження), за винятком того, що будь-який правочин, який є або був в подальшому
схвалений Наглядовою радою у будь-який час, не є та вважатиметься таким, що ніколи не
був недійсним;
 прийняття рішення в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, про
вчинення або відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість із боку
Посадової особи; члена її сім’ї – чоловіка (дружини), батьків (усиновителів), опікуна
(піклувальника), брата, сестри, дітей та їхніх чоловіків (дружин); юридичної особи, в якій
частка, що належить Посадовій особі, членам її сім’ї, становить 25 (двадцять п’ять) і
більше відсотків; Акціонера, який одноосібно або разом із особами членами сім’ї володіє
25 (двадцятьма п’ятьма) і більше відсотками Акцій, якщо зазначена(і) особа(и)
відповідає(ють) принаймні одній із нижченаведених ознак:
 є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є
стороною правочину;
 отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб) або
від особи, яка є стороною правочину;
 внаслідок такого правочину придбаває майно;
 бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства
Посадовими особами);
 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
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 обрання директора Товариства, прийняття рішення про припинення його повноважень,
прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень
та обрання тимчасово виконуючого обов’язки (т.в.о.) директора Товариства;
 прийняття рішення про створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради з
числа Членів ради та визначення переліку питань, що належать до її компетенції та
передаються для вивчення і підготовки відповідному комітету, затвердження положень
про них;
 обрання за пропозицією Голови ради корпоративного секретаря Товариства, який є
особою, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами,
затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства;
 прийняття рішення про придбання часток (акцій, паїв) у статутних капіталах (фондах)
підприємств або продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству у статутних
капіталах (фондах) інших підприємств.
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 директор подає наглядовiй радi у письмовiй формi звiт
про фiнансово-господарський стан товариства та хiд виконання планiв та завдань.
До виключної компетенції повноважень директора Товариства відноситься:
 подання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у разі
порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення
Значного правочину;
 затвердження штатного розкладу та посадових окладів Працівників, планів, кошторисів та
бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети, а також плани,
кошториси та бюджети, що передбачають здійснення інвестицій;
 затвердження поточних планів і фінансових звітів діяльності Товариства та заходів,
необхідних для їх виконання;
 визначення умов оплати праці Працівників та посадових осіб дочірніх підприємств, філій
та представництв Товариства, за винятком Працівників- Членів ради або Членів комісії;
 підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів,
стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів;
 надання Наглядовій раді (а у разі відсутності Наглядової ради – кожному Акціонеру
персонально) інформації стосовно правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість,
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення
правочину, щодо якого є заінтересованість; така інформація повинна містити дані про:
- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження
майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину;
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 призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства;
 укладання Колективного договору;
 визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та
представництв Товариства, за винятком Працівників – Членів ради або Членів комісії;
 підготовка та надання для розгляду Загальним зборам проектів змін та доповнень до
Статуту;
 визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства,
а саме відомостей, пов’язаних із виробництвом, технологічною інформацією, управлінням,
фінансовою та іншою діяльністю Товариства; при цьому до таких відомостей не можуть
бути віднесені відомості, що згідно чинного законодавства України не можуть становити
комерційної таємниці Товариства;
 здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом,
рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.
Питання, вiднесенi до повноважень (компетенцiї) ревiзора, вирiшуються ним одноособово.
Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про
вiдкликання (дострокове припинення повноважень) ревiзора та одночасне обрання нового
ревiзора.
Ревізор з метою виконання своїх функцій має право:
 перевірки фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує директор
Товариства;
 перевірка дотримання директором Товариства у фінансово-господарській та виробничій
діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом
та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;
 перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг,
платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за
облігаціями, виконання інших зобов’язань Товариства, що забезпечується директором;
 перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для
податкових та статистичних органів;
 перевірка використання коштів резервного капіталу та інших капіталів (фондів)
Товариства, прибутку Товариства;
 перевірка дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом та рішеннями
Загальних зборів;
 перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій;
 аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів,
співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення
економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління
Товариства;
 аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства
чинному законодавству України;
 скликання Загальних зборів та внесення пропозицій до порядку денного позачергових
Загальних зборів;
 перевірка дотримання основних напрямів діяльності Товариства та виконання його планів;
 перевірка виконання органами Товариства та Посадовими особами рішень директора
Товариства, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства;
 перевірка виконання Товариством зобов’язань перед державою, за господарськими та
трудовими договорами;
 організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо усунення
недоліків та порушень, виявлених під час проведення ревізором попередніх перевірок;
 проведення службових розслідувань та затвердження результатів таких розслідувань;
 інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю директора Товариства на
розсуд ревізора;
 повноваження, делеговані ревізору рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.
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12.12. 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
«ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП», станом на 31.12.2020 року за 2020 рік
(дата складання 15 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.
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП» складеного на 31 грудня 2020 року за звітний 2020 рік, а саме:
 щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП» 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
«ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 щодо зазначеної інформації про персональний склад посадових осіб ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП», 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 «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОДКЕРНЕЛ ГРУП» щодо таких питань, як:
- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і
управління ризиками емітента, п.12.7 (підпункт 5);
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щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента, п.12.8 (підпункт 6);
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування
акціонерів на загальних зборах емітента, п.12.9 (підпункт 7);
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,
п.12.10 (підпункт 8);
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента, п.12.11 (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
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП» 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
«ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП» за 2020 рік:
- вступна частина;
- загальні положення, розділ 1;
- загальні відомості, організаційна структура та опис діяльності Товариства, розділ 2;
- результати діяльності, розділ 3;
- ліквідність та зобов’язання, розділ 4;
- екологічні аспекти, розділ 5;
- соціальні аспекти та кадрова політика, розділ 6;
- ризики, розділ 7;
- дослідження та інновації, розділ 8;
- фінансові інвестиції, розділ 9;
- вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента, розділ 10;
- 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, розділ 11:
1. Завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для
якої використовуються операції хеджування;
2. Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків;
- звіт про корпоративне управління, розділ 12:
1. Посилання на внутрішні документи щодо корпоративного управління (підпункт 1).
Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги (підпункт 1);
2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління (підпункт
2)
3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на
зборах рішень (підпункт 3);
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4. Інформація про Наглядову раду Товариства (підпункт 4). Інформація про виконавчий
орган Товариства (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
12 (підпункти 1-4) та розділах 1-11 зазначених вище».
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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 розділі 12 у підпунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділі
12 у підпунктах 5-9 цього Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства. Звіт аудиторської фірми від
15 квітня 2021 року, щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 р. за 2020 рік,
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