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Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373907
4. Місцезнаходження: 36007, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 17
5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-95-55, 51-95-69
6. Адреса електронної пошти: pmez@kernel.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 05.04.2019, Протокол №б/н вiд 05.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://00373907.infosite.com.ua/
(адреса сторінки)

29.04.2019
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) 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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi рiчної iнформацiї ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (далi Товариство, емiтент), не надається з наступних причин :
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента станом на 01.01.2018, стороною в яких виступає емiтент, посадовi особи, а
також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi, вiдсутнi.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного
становища, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому не
потребує обов'язкової рейтингової оцiнки емiтента.
Частка в статутному капiталi засновникiв станом на кiнець звiтного перiоду, - вiдсутня.
Товариство не створювало фiлiали, або вiдокремленi структурнi пiдроздiли.
Працiвники емiтента акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не
володiють.
Протягом звiтного року змiни у вiдомостях про акцiонера, якому належать голосуючi акцiї, не
вiдбувалися, тому "iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не
надається.

Голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано
iншiй особi, вiдсутнi. Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв, - вiдсутнi.
Товариство не брало участь в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду, не
надавало активи в якостi внеску.
В Товариствi не введена посада корпоративного секретаря.
Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери.
Товариство не викупало власнi акцiї, не приймало рiшення про виплату дивiдендiв.
Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об'єкта
нерухомостi, не надається.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
емiтента, яка наявна в емiтента - вiдсутня.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня.
Товариство не здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних паперiв.
В складi рiчної iнформацiї Товариства не надаються також роздiли, якi приватне акцiонерне
товариство, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано
розкривати.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 791808
3. Дата проведення державної реєстрації
26.12.1991
4. Територія (область)
Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн)
118736528
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
604
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.41 - Виробництво олiї та твариних жирiв
46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин
46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) Поточний рахунок
26005063870000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005
6) Поточний рахунок
26005063870000
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Лiцензiя на придбання,
зберiгання, реалiзацiю (вiдпуск),
знищення, використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(дозволу)
(за
наявності)
2
3
4
5
Серiя АЕ № 16.01.2014 Державна служба України з 16.01.2019
287333
контролю за наркотиками

IV) "Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис
Планується подовження лiцензiї пiсля закiнчення строку дiї.
Лiцензiя на надання послуг з
Серiя АВ № 03.11.2011 Мiнiстерство внутрiшнiх справ
охорони власностi та громадян
592441
України
Опис
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Спецiальний дозвiл на
№ 5869
11.11.2013 Державна служба геологiї та 11.11.2033
користування надрами.
надр України.
Опис
Планується подовження лiцензiї пiсля закiнчення строку дiї.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
№0003954108,
14.05.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Офiс великих
платникiв ДФС

штраф

виконано, штраф
сплачено

Офiс великих
платникiв ДФС

штраф

виконано, штраф
сплачено

Примітки:
2

№0009794105,
05.12.2018

Примітки:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до статуту ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (надалi Товариство, емiтент) та рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.11.2018 р. (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
22.12.2018р. в основу структури покладено функцiональний принцип управлiння; в Товариствi
iснують
такi основнi пiдроздiли/вiддiли: виробництво, служба технiчного забезпечення,
служба логiстики, вiддiл контролiнгу, бухгалтерiя, вимiрювальна виробнича лабораторiя,
iнженер з охорони працi, iнженер з охорони навколишнього середовища, вiддiл виробничих
закупок, юридичний вiддiл, вiддiл iнформацiйних технологiй, служба охорони, вiддiл якостi,
вiддiл кадрiв. Товариство має 6 основних виробничих пiдроздiлiв - цех сировини, цех добування
олiї, цех рафiнацiї, цех грануляцiї, цех екстракцiї, цех розливу та фасування олiї.
Мiсцезнаходження структурних пiдроздiлiв - м. Полтава, вул. М. Бiрюзова,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.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 604 особи,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1
особа.
Фонд оплати працi в 2018 роцi склав 78 216 тис.грн., вiдносно попереднього року, зросли на 18
660 тис.грн., що зумовлено зростанням посадових окладiв i тарифних ставок в зв'язку iз
збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати.
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.
В складi розвитку персоналу на який спрямована кадрова полiтика емiтента знаходяться:
професiйна пiдготовка та адаптацiя, планування професiйної кар'єри працюючих, стимулювання
розвитку персоналу.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не
надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV зi змiнами та доповненнями, затверджених
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку з метою складання достовiрної фiнансової
звiтностi на пiдприємствi затверджено облiкову полiтику. Дана полiтика є основоположним
документом , яка визначає основну мету, завдання, принципи i направлення дiяльностi
пiдприємства по органiзацiї бухгалтерського облiку. Визнання, класифiкацiя та оцiнка активiв в
бухгалтерському облiку в Товариствi проводиться у вiдповiдностi з П(С)БО № 8 "Нематерiальнi
активи", № 9 "Запаси", № 7 "Основнi засоби" та iншими П(С)БО, якими визначаються активи.
Основним засобом визнається актив з термiном служби бiльше одного року i справедливою
вартiстю не нижче 6000 ( шiсть тисяч) гривень без податку на додану вартiсть. Оцiнка основних
засобiв, облiк надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiї основних засобiв протягом звiтного року
проводилися вiдповiдно до Положення(стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" П(С)БО 7. В бухгалтерському облiку встановлено прямолiнiйний метод нарахування зносу.
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк, вартiстю менше 6000,0
грн. вважаються малоцiнними необоротними активами, нарахування амортизацiї по таких
активах здiйснюється методом зменшення залишку за нормою амортизацiї в розмiрi 100% в
момент передачi в експлуатацiю. Визнання та оцiнка нематерiальних активiв, облiк їх
надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiї проводилися вiдповiдно до вимог Положення(стандарту)
бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" - П(С)БО 8. Первiсна оцiнка запасiв, оцiнка
вибуття запасiв, оцiнка запасiв на дату балансу проводилася вiдповiдно до вимог Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", облiкової полiтики Товариства, Iнструкцiї по
застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд
30.11.99 № 291. Облiковi данi пiдтверджуються первинними документами. Запаси
вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю у
вiдповiдностi до вимог П(С)БО №9 "Запаси". Фiнансовi результати Товариства за звiтний перiод
вiдображено згiдно вимог П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати" та П(С)БО 17 "Податок
на прибуток" i побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у
вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики
Товариства. В цiлому облiк доходiв та витрат виробництва Товариством ведеться згiдно вимог
чинного законодавства. Критерiї та перiод визнання доходу в Товариствi за звiтний рiк
вiдповiдають вимогам П(С)БО №15 "Дохiд", з вiдповiдним вiдображенням доходiв Товариства в
бухгалтерському облiку на рахунках 7 класу "Доходи i результати дiяльностi". Облiк витрат в
бухгалтерському облiку вiдповiдає наказу про облiкову полiтику Товариства та не суперечить
положенням П(С)БО № 16 "Витрати". Формування собiвартостi реалiзованих послуг
Товариством здiйснюється з дотриманням положень П(С)БО №16 "Витрати", а також галузевих
методичних рекомендацiй формування собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Вiдображення
витрат Товариства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати дiяльностi".
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" 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 10
або бiльше вiдсоткiв 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: 2005 , обсяги виробництва у натуральному виразi - перероблено насiння
соняшнику 463207,215 т та у грошовому виразi- сума наданих послуг з переробки насiння
соняшнику склала 166 366,423 тис. грн з ПДВ.;
2.Послуги з фасування виробленої продукцiї:
- олiї соняшникової нерафiнованої холодного пресування першого вiджиму першого гатунку
фасована в ПЕТ пляшки вiдповiдно до ДСТУ 4492:2005.
- олiї соняшникової нерафiнованої вимороженої (пресова) вищого гатунку фасована в ПЕТ
пляшки вiдповiдно до ДСТУ 4492:2005.
- олiї соняшникової рафiнованої дезодорованої вимороженої марки П фасованої в ПЕТ пляшки
вiдповiдно до ДСТУ 4492:2005.
обсяги виробництва по фасуванню олiї у пляшки рiзною мiсткiстю (0,5л, 0,75л, 0,85л, 0,87л,
0,9л, 0,92л, 1,0л, 3,0л, 4,9л, 5,0л) у натуральному виразi - 69 463,924 т та грошовому виразi230 839,08 тис. грн з ПДВ.
Крiм цього, Товариство є лiцензованим постачальником електроенергiї на олiйноекстракцiйнi
заводи КЕРНЕЛ. За 2018 рiк придбано 226 784 тисячi кВт/год електроенергiї у ДП
"Енергоринок" на суму 413 965 тисяч гривен з ПДВ.
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.
Сума виручки за 2018 рiк склала 757921,8 тис.грн.
У 2018 роцi Товариство не здiйснювало дiяльнiсть, пов'язану з експортом.
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.

Основним замовником послуг є ТОВ "Кернел-Трейд".
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента можна вiднести економiчнi та законодавчi проблем в
державi, виплата штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов'язань, виплата штрафних
санкцiй за iншi порушення дiючого законодавства. 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.
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 поточному роцi.
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.

Протягом 2018 року ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" проводило науково-дослiднi роботи в
напрямку впровадження 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".

Виробництво олiї, збагаченої вiтамiнами, дозволяє розширити ринки збуту та пiдвищити
конкурентоспроможнiсть продукцiї, що виробляється Товариством.

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 12.035.00009-18 термiн дiї 06 квiтня 2018 до 05 квiтня 2019; Сертифiкат
вiдповiдностi на олiю соняшникову нерафiновану виморожену пресову вищого гатунку
фасовану в пляшки ПЕТ та нефасовану зареєстровано в Реєстрi Системи УкрСЕПРО за № UA
056.Х00002-18 термiн дiї 09 сiчня 2018 до 08 сiчня 2020; Сертифiкат вiдповiдностi на олiю
соняшникову нерафiновану холодного пресування першого вiджиму першого гатунку фасовану
в пляшки ПЕТ та нефасовану зареєстровано в Реєстрi Системи УкрСЕПРО за
№ UA.12.035.00014-18 термiн дiї 11 травня 2018 до 10 травня 2020.
Виготовлення готової продукцiї вiдбувається у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами
якостi ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, GMP+B1, BSCI, 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 05 лютого 2018 року за № 2Т1251 дiйсний до 05 березня 2020 року.
Нацiональне агентство з акредитацiї України засвiдчує компетентнiсть вимiрювальної
виробничої лабораторiї ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД КЕРНЕЛ ГРУП" вiдповiдно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 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 ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" вiдповiдно до даних асоцiацiї
"Укролiяпром" входить в ТОП -5 найбiльших виробникiв олiї рафiнованої в Українi за
пiдсумками вересня - грудня 2018 року, що є беззаперечним доказом пiдтвердження позицiї
пiдприємства - лiдера в цiй галузi.

Перспективнi плани розвитку емiтента: Товариство планує i надалi здiйснювати виробництво
продукцiї в обсягах не менших нiж на даний час та виробляти продукцiю найвищої якостi.

В 2018 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 "Берикап", ТОВ "ТД "Днiпро пласт", ДП
"Енергоринок", ТОВ "Завод преформ", ТОВ "Кернел-Трейд", ПАТ "Кiровоградобленерго", ВАТ
"Одесаобленерго", ТОВ "Пет-Партнер", ПАТ "Полтаваобленерго", IП "Ретал Україна", ПРАТ
"Рубiжанський картонно-тарний комбiнат", ТОВ "СБПМ", ТОВ "Полiграфiчне пiдприємство
"Фолiо Плюс".

Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть на територiї однiєї країни - України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
У 2018 роцi розпочато реалiзацiю iнвестицiйного проекту
"Реконструкцiя системи
паропостачання заводу з монтажем когенерацiйної установки електричною потужнiстю 10,4
МВт в ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" по вул. Маршала Бiрюзова, 17 у м. Полтавi".
В рамках цього проекту передбачено будiвництво:
- нової котельної з твердопаливним котлом VYNCKE модель JNO-SUS 52 т / ч, тепловою
потужнiстю 41МВт, який працює на поновлюваному видi палива - соняшниковому лушпиннi;
- машинного залу з турбогенератором MAN MERC 2 C12 електричною потужнiстю 10,4 МВт та
продаж виробленої електроенергiї по "зеленому тарифу"
Також передбачено вiдбiр пара за турбогенератора для повного забезпечення потреб
виробництва.
Запланований термiн вводу в експлуатацiю - 2020 рiк.
З метою реалiзацiї iнвестицiйного проекту Товариством укладено конртакти з нерезидентами на
придбання обладнання на суму понад 10 млн.Євро. Спосiб фiнансування даного проекту
здiйснюється за рахунок кредитних коштiв шляхом укладення договору фiнансування з
Європейським Iнвестицiйним Банком.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента складаються з:
-будинки, споруди та передавальнi пристрої (залишкова вартiсть на кiнець року 142728 тис.грн.)
-машини та обладнання (залишкова вартiсть на кiнець року 128874 тис.грн.)
-транспортнi засоби (залишкова вартiсть на кiнець року 4370 тис.грн.),
-iнструменти, прилади, iнвентар (залишкова вартiсть на кiнець року 11639 тис.грн.).
Сума амортизацiї за звiтний рiк склала 30284 тис.грн.

Значнi правочини вчиненi емiтентом у 2018 роцi:
16.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
товариством у строк до 15.04.2019 (включно), за умови попереднього погодження таких
правочинiв наглядовою радою товариства, наступного характеру: купiвля - продаж, поставка,
вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука,
надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий
лiзинг. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 130624545 тис.грн. (5 (п'ять) млрд. доларiв
США за курсом НБУ 26.124909 грн. на 16.04.2018), вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 886079 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 14741.9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 118 400 582 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 118 338 960 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" 118 338 960 штук, "проти" прийняття рiшення - немає.
07.05.2018 наглядовою радою ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", надалi - товариство (протокол
№б/н вiд 07.05.2018) прийнято рiшення про надання згоди на укладання товариством контракту
поставки з компанiєю VYNCKE NV, за яким VYNCKE NV зобов'язується виготовити i
доставити товариству два iдентичних водотрубних парових котли на бiомасi моделi: JNO-SUS та
обладнання для котельнi, виконати шеф-монтаж, пусконалагоджувальнi роботи та ввести в
експлуатацiю це обладнання, а товариство зобов'язується прийняти i оплатити вартiсть
обладнання i робiт. Укладання контракту було схвалено (попередньо) загальними зборами
(протокол вiд 16.04.2018). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 325
201,51 тис. грн. (10 328 750 євро за курсом НБУ 31,485079 грн. на 07.05.2018), вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 886 079 тис.грн., спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36,7%. Додатковi критерiї для вiднесення
правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом ПРАТ
"ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" не передбаченi.
10.05.2018 наглядовою радою ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", надалi - товариство (протокол
№б/н вiд 10.05.2018) прийнято рiшення про надання згоди на укладання товариством контракту
поставки з компанiєю VYNCKE NV, за яким VYNCKE NV зобов'язується виготовити i
доставити товариству обладнання, перелiк якого визначений специфiкацiєю №1 до вказаного
контракту, виконати шеф-монтаж, пусконалагоджувальнi роботи та ввести в експлуатацiю це
обладнання, а товариство зобов'язується прийняти i оплатити вартiсть обладнання i робiт.
Укладання контракту було схвалено (попередньо) загальними зборами (протокол вiд
16.04.2018). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 321 451,34 тис. грн.
(10 328 750 євро за курсом НБУ 31,121998 грн. на 10.05.2018), вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 886 079 тис.грн., спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36,28%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" не
передбаченi.
17.12.2018 на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", надалi Товариство (протокол №б/н вiд 17.12.2018), та 17.12.2018 на засiданнi наглядової ради
(протокол №б/н вiд 17.12.2018) прийнятi рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, якi
одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме : 1)
Фiнансового Контракту (надалi - "Фiнансовий Контракт 1") з Європейським Iнвестицiйним

банком [European Investment Bank], за яким Європейський Iнвестицiйний банк надасть
Товариству та/або iншим позичальникам фiнансування (кредит) на суму, що не перевищує 150
млн доларiв США строком до 10 рокiв, а Товариство буде виступати позичальником та/або
поручителем за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями iнших сторiн Фiнансового
Контракту 1, якi виникнуть внаслiдок пiдписання Фiнансового Контракту 1, враховуючи
зобов'язання щодо повернення суми кредиту та сплати усiх процентiв, комiсiй, винагород, а
також iнших виплат, передбачених Фiнансовим Контрактом 1, а також на вчинення всiх
додаткiв, таблиць, графiкiв та iнших документiв, що додаються до Фiнансового Контракту 1, та
договорiв про внесення змiн та доповнень до нього; 2) Фiнансового Контракту (надалi "Фiнансовий Контракт 2") з Європейським Iнвестицiйним банком [European Investment Bank], за
яким Європейський Iнвестицiйний банк надасть Товариству та/або iншим позичальникам
фiнансування (кредит) на суму, що не перевищує 100 млн доларiв США строком до 10 рокiв, а
Товариство буде виступати позичальником та/або поручителем за власними зобов'язаннями та
зобов'язаннями iнших сторiн Фiнансового Контракту 2, якi виникнуть внаслiдок пiдписання
Фiнансового Контракту 2, враховуючи зобов'язання щодо повернення суми кредиту та сплати
усiх процентiв, комiсiй, винагород, а також iнших виплат, передбачених Фiнансовим
Контрактом 2, а також на вчинення всiх додаткiв, таблиць, графiкiв та iнших документiв, що
додаються до Фiнансового Контракту 2, та договорiв про внесення змiн та доповнень до нього.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 886079 тис.грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом Фiнансового Контракту 1: 4175568,45
тис.грн. (150 млн доларiв США за курсом НБУ 27,837123 грн. на 17.12.2018), спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом Фiнансового Контракту 1 до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 471,2%. Ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом Фiнансового Контракту 2: 2783712,3 тис.грн. (100 млн
доларiв США за курсом НБУ 27,837123 грн. на 17.12.2018), спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом Фiнансового Контракту 2 до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 314,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
118400582 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
118338960 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 118338960 штук, "проти"
прийняття рiшення - немає. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 3 голоси,
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 3 голоси, "проти" прийняття рiшення - немає.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi
законодавством, статутом ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" не передбаченi.
Виробничi потужностi ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" складаються з олiйноекстракцiйного
виробництва (переробка насiння), виробництва олiї рафiнованої дезодорованої вимороженої,
виморожування нерафiнованої олiї, розливу i фасування олiї.
Повне найменування виробництва - однократне форпресування - екстракцiя на екстракцiйнiй
лiнiї фiрми Де Смет. Станом на 2018 рiк в порiвняннi з попереднiми роками потужнiсть ПРАТ
"ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" збiльшена до 1350 т/добу насiння соняшнику.
До складу олiйноекстракцiйного виробництва входять:
1. Цех сировини:
- елеватор насiння - силоси для насiння 6 х 5790 м3 обсяги зберiгання сировини (6 силосiв по
5790 м3);
- сушильно-очисне вiддiлення;

2 Цех добування олiї:
- шеретувально-вiяльне вiддiлення;
- пресове вiддiлення з дiльницею фiльтрацiї олiї;
3. Цех екстракцiї
4. Лiнiя гiдратацiї пресової та екстракцiйної олiї потужнiстю до 600 т/добу гiдратованої олiї та
отриманням концентрату фосфатидного до 6 т/добу
5. Лiнiя виморожування олiї холодного пресування потужнiстю 60 т/добу вимороженої олiї.
6. Цех грануляцiї
- лiнiя грануляцiї шроту потужнiстю 520 т/добу ;
- лiнiя грануляцiї лушпиння потужнiстю 180 т/добу.
Виробництво олiї рафiнованої дезодорованої вимороженої здiйснюється в цеху рафiнацiї.
Встановлена потужнiсть 290 т / добу рафiнованої вимороженої дезодорованої олiї.
Фасування олiї здiйснюється в цеху розливу та фасування олiї. Номiнальна продуктивнiсть
пiсля модернiзацiї в 2018 роцi лiнiї фасування олiї в споживчу тару 3-5 л :
- Фасування в споживчу тару вiд 0,5 до 1,0 л - 218700 пляшок/добу;
- Фасування в споживчу тару 3л - 30240 пляшок/добу;
- Фасування в споживчу тару 5л - 26000 пляшок/добу
Дiльниця готової продукцiї:
- елеватор лушпиння i шроту с силосами (обсяги зберiгання гранульованого шроту 4 силоси по
1217 м3);
- силос для зберiгання
гранульованого лушпиння 1х 618 м3
( обсяги зберiгання
гранульованого лушпиння 1 силос об'ємом 618 м3) та естакадою для вiдвантаження шроту та
лушпиння в залiзничний та автотранспорт;
- бакове господарство с резервуарним парком для зберiгання нерафiнованої олiї (до 3182тонн),
рафiнованої дезодорованої олiї (до 2655тонн), концентрату фосфатидного (до 100тонн), насосної
станцiєю та наливними естакадами в залiзничний та автотранспорт);
- склад фасованої продукцiї.
Ступiнь використання обладнання: обладнання використовується на 100%.
Спосiб утримання активiв здiйснюється за рахунок власних коштiв.

Мiсцезнаходження основних засобiв ПОЕЗ "КЕРНЕЛ ГРУП" : м. Полтава, вул. Маршала
Бiрюзова, буд.17.
Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства.
Пiдприємством заплановано будiвництво:
- нової котельної з твердопаливним котлом VYNCKE модель JNO-SUS 52 т / ч, тепловою
потужнiстю 41МВт, який працює на поновлюваному видi палива - соняшниковому лушпиннi;
- машинного залу з турбогенератором MAN MERC 2 C12 електричною потужнiстю 10,4 МВт та
продаж виробленої електроенергiї по "зеленому тарифу"
Заплановано розширення та удосконалення основних засобiв пiдприємства для збiльшення
потужностi виробництва, пiдвищення якостi послуг, що надаються, розширення видiв дiяльностi
Товариства.
З цiєю метою пiдприємством протягом 2018 року витрачено кошти в сумi 44 060 тис.грн.
Методом фiнансування є залучення кредитних коштiв.
Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi з капiтального будiвництва, розширення та
удосконалення основних засобiв передбачаються з 2018 по 2020 р.р.
Очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення є збiльшення виробничих
потужностей з 1300 до 1350 тон за добу переробленого насiння соняшнику та вироблення
електричної енергiї когенерацiйною установкою потужнiстю 10,4 мВт.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: спад в економiцi в
цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; висока
конкуренцiя в галузi, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України;
пiдвищення цiн на енергоносiї.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - високий, оскiльки
пiдприємство дiє виключно в рамках дiючого законодавства та в умовах ринку на який
впливають економiчнi обмеження.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнасування дiяльностi товариства проводиться за рахунок власних обiгових коштiв, реалiзацiї
основних засобiв незадiяних у власному виробництвi та реалiзацiї нелiквiдiвних товарно матерiальних цiнностей.
Робочого капiталу достатньо для забезпечення поточних потреб емiтента.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства полягають в проведеннi

заходiв по

збiльшенню об'ємiв реалiзацiї послуг, що надається товариством та оптимiзацiї витрат, що ним
здiйснюються.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Товариство має велику кiлькiсть укладених договорiв iз частковим ступенем виконання, що
стосуються постачання та реалiзацiї продукцiї, надання рiзних господарських послуг, а також
договорiв, що стосуються фiнансування Товариства. Очiкуванi прибутки вiд таких договорiв
важко оцiнити в даний час, тому вони будуть вiдображенi у звiтностi наступних перiодiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство має велику кiлькiсть укладених договорiв iз частковим ступенем виконання, що
стосуються постачання та реалiзацiї продукцiї, надання рiзних господарських послуг, а також
договорiв, що стосуються фiнансування Товариства. Очiкуванi прибутки вiд таких договорiв
важко оцiнити в даний час, тому вони будуть вiдображенi у звiтностi наступних перiодiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариством не затверджувалася i не проводилася полiтика щодо дослiджень та розробок.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Вищий орган
Товариства
Наглядова рада
Товариства

Структура

Персональний склад

Загальнi збори Товариства

Акцiонери Товариства

Колегiальний орган (три особи) : голова
Пугач Юрiй Володимирович - голова
наглядової ради, члени наглядової ради наглядової ради (представник акцiонера
(двi особи)
ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка
акцiонера в статутному капiталi
99.6316%)
Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна член наглядової ради (представник
акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал"
(частка акцiонера в статутному капiталi
99.6316%)
Усачова Анастасiя Iванiвна - член

Виконавчий орган
Товариства

Одноосiбний виконавчий орган директор

наглядової ради (представник акцiонера
ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка
акцiонера в статутному капiталi
99.6316%)
Данильченко Сергiй Анатолiйович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данильченко Сергiй Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ", 00373936, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2018, обрано по 30.06.2019
9) Опис
Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством,
Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
загальних зборiв та наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи - 24 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - менеджер проекту;
- заступник голови правлiння з технiчного забезпечення;
- заступник директора з технiчного забезпечення;
- директор ПРАТ <Вовчанський ОЕЗ>.
Протягом звiтного перiоду в персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 15.06.2018
наглядовою радою ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (протокол №б/н вiд 15.06.2018) прийнято
рiшення, в зв'язку з закiнченням 30.06.2018 термiну повноважень, переукласти трудовий
контракт з директором товариства Данильченком Сергiєм Анатолiйовичем на новий строк з
01.07.2018 по 30.06.2019.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Явтушенко Iрина Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4) Рік народження
1963
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", 00373907, заступник головного бухгалтера (з 15.05.2007)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2018, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою
iнструкцiєю, яка затверджена директором Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ПРАТ
"ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", заступник головного бухгалтера (з 15.05.2007).
Протягом звiтного року змiн у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни :
Вiдповiдно до наказу №50-к вiд 31.01.2018 звiльнено Аболмасову Вiкторiю Валерiївну
31.01.2018 з посади головного бухгалтера ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" за угодою сторiн п. 1
ст. 36 КЗпП України. Вiдповiдно до наказу №52-к вiд 01.02.2018 переведено Явтушенко Iрину
Григорiвну з 01.02.2018 на посаду головного бухгалтера ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" з посади
заступника головного бухгалтера.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пугач Юрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор департаменту з управлiння виробництвом (з
2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими
активами (з 2017р.)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки голови наглядової ради визначаються чинним
законодавством та Статутом Товариства.
Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Загальний стаж роботи - 24 роки.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ТОВ "Кернел-Трейд",
директор департаменту з управлiння виробництвом (з 2011р.), директор з управлiння
виробництвом (з 2015р.); директор з управлiння виробничими активами (з 2017р.).
Обiймає посаду директора з управлiння виробничими активами ТОВ "Кернел-Трейд" (
iдентифiкацiйний код юридичної особи 31454383, провул.Шевченка,3, м.Київ, 01001).
Протягом звiтного року у персональному складi наглядової ради вiдбулися змiни : 01.02.2018
ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" отримав письмове повiдомлення (лист №б/н вiд 01.02.2018) про
замiну члена наглядової ради-представника акцiонера, вiдповiдно до якого ТОВ
"Кернел-Трейд", як акцiонер ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (володiє пакетом акцiй у кiлькостi
39817 шт., що становить 0,033533 % статутного капiталу), вiдкликав члена наглядової ради
Литвинського Костянтина Георгiйовича (перебував на посадi члена наглядової ради з
01.05.2016, на посадi голови наглядової ради з 05.05.2016) та призначив, на замiну вiдкликаного,
членом наглядової ради Пугача Юрiя Володимировича. 01.02.2018 головою наглядової ради
ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (протокол засiдання наглядової ради №б/н вiд 01.02.2018) обрано
Пугача Юрiя Володимировича.
16.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" в зв'язку з
затвердженням статуту в новiй редакцiї прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження
члена наглядової ради товариства Пугача Юрiя Володимировича (перебував на посадi з
01.02.2018, представник акцiонера ТОВ "Кернел-Трейд", частка якого в статутному капiталi
0,0335%); обрати з 16.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки Пугача
Юрiя Володимировича, Лук'яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як
представникiв акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99.6316%).
16.04.2018 головою наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (протокол засiдання
наглядової ради №б/н вiд 16.04.2018) обрано Пугача Юрiя Володимировича.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1975
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор з правового забезпечення (з 2011р.)

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством
та Статутом Товариства.
Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ТОВ "Кернел-Трейд",
директор з правового забезпечення.
Обiймає посаду директора з правого забезпечення ТОВ "Кернел-Трейд" ( iдентифiкацiйний код
юридичної особи 31454383, провул.Шевченка,3, м.Київ, 01001).
Протягом звiтного року у персональному складi наглядової ради вiдбулися змiни : 16.04.2018 на
рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" в зв'язку з затвердженням
статуту в новiй редакцiї прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження члена наглядової
ради товариства Пугача Юрiя Володимировича (перебував на посадi з 01.02.2018, представник
акцiонера ТОВ "Кернел-Трейд", частка якого в статутному капiталi 0,0335%); обрати з
16.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки Пугача Юрiя
Володимировича, Лук'яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як
представникiв акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99.6316%).
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Усачова Анастасiя Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1971
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, фiнансовий директор (з 2003р.)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством
та Статутом Товариства.
Член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ТОВ "Кернел-Трейд",
фiнансовий директор.
Обiймає посаду
фiнансового директора ТОВ "Кернел-Трейд" ( iдентифiкацiйний код
юридичної особи 31454383, провул.Шевченка,3, м.Київ, 01001).
Протягом звiтного року у персональному складi наглядової ради вiдбулися змiни : 16.04.2018 на
рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" в зв'язку з затвердженням
статуту в новiй редакцiї прийнятi наступнi рiшення: припинити повноваження члена наглядової
ради товариства Пугача Юрiя Володимировича (перебував на посадi з 01.02.2018, представник
акцiонера ТОВ "Кернел-Трейд", частка якого в статутному капiталi 0,0335%); обрати з
16.04.2018 членами наглядової ради товариства на строк три роки Пугача Юрiя
Володимировича, Лук'яненко Вiкторiю Олександрiвну, Усачову Анастасiю Iванiвну, як
представникiв акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99.6316%).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Директор
Головний
бухгалтер
Голова наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Данильченко
Сергiй
Анатолiйович
Явтушенко Iрина
Григорiвна
Пугач Юрiй
Володимирович
Лук'яненко
Вiкторiя
Олександрiвна
Усачова Анастасiя
Iванiвна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

д/н

4
0

д/н

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

д/н

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Усього

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
При звiльненнi посадової особи - штатного працiвника, виплачується заробiтна плата та
компенсацiя невикористаної вiдпустки. При звiльненнi посадових осiб - членiв наглядової
ради, якi працюють поза штатом, на пiдставi договорiв (контрактов), винагорода не передбачена,
оскiльки члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету
дiяльностi, визначених статутом товариства, та основних напрямкiв дiяльностi, затверджених
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на 2018 рiк. 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.
2. Інформація про розвиток емітента
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.
3. 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, зокрема інформацію про:
Товариство, протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
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
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 Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв
є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для
покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту
Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу
пiдприємства.
Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої
операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з
урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв
iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до
цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та
кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй
операцiйнiй дiяльностi.
Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик
лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним
iз цих 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.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Станом на 31 грудня 2018 року в Товариствi не затверджений власний кодекс корпоративного
управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства
кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний
кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
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", затв.
Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
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, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

16.04.2018
Дата проведення
99,95
Кворум зборів
Порядок денний:
Опис
1.
Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.
Обрання секретаря Загальних зборiв.
3.
Затвердження рiчного звiту Товариства.
4.
Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
5.
Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
6.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради,
звiту виконавчого органу.
7.
Затвердження
умов
цивiльно-правового
договору,
що
укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розмiру його
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з
членом Наглядової ради.
8.
Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в новiй
редакцiї.
9.
Попереднє схвалення значних правочинiв.
10.
Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
11.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Перелiк рiшень, прийнятих з питань порядку денного:
1. обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
у складi: голови лiчильної комiсiї - Дяченко Любовi Олександрiвни , членiв
лiчильної комiсiї- Широкої Наталiї Михайлiвни, Коломiєць Анни
Олександрiвни.
2. обрати секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Минця Валерiя Iвановича .
3. затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
4. затвердити висновки зовнiшнього аудита за результатами перевiрки
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк без зауважень та
додаткових заходiв.
5. прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi в 2017
роцi, у розмiрi 31 350 тис. грн. направити на погашення збиткiв минулих
рокiв.
6. 1)Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi
у 2017 роцi.
2)Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2017 рiк.
7. Рiшення не прийнято.

Голосували:
"за" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй;
"проти" - 118 338 960 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй.
8. 1) Внести змiни до статуту Товариства. Статут Приватного акцiонерного
товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп"
затвердити у новiй редакцiї.
2) Уповноважити голову рiчних Загальних зборiв Товариства Яковлєву
Iрину Василiвну та секретаря рiчних Загальних зборiв Товариства Минця
Валерiя Iвановича пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї.
3)Доручити директору Товариства здiйснити усi необхiднi дiї для
забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих
документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей.
9. схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися
Товариством у строк до 15 квiтня 2019 року (включно), за умови
попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою
Товариства, граничною вартiстю 5 (п'ять) млрд. доларiв США або
вiдповiдний еквiвалент в нацiональнiй чи iншiй валютi, наступного
характеру: купiвля - продаж, поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть
будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або
одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном,
фiнансовий лiзинг.
10. припинити повноваження члена Наглядової ради Пугача Юрiя
Володимировича (представника акцiонера ТОВ "Кернел-Трейд").
11.1. (а) затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згiдно з
запропонованими проектами);
(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої
обов'язки на безоплатнiй основi;
(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
2. Обрати з 16.04.2018 року членами Наглядової ради Товариства:
1) Пугача Юрiя Володимировича (представника акцiонера);
2) Лук'яненко Вiкторiю Олександрiвну (представника акцiонера);
3) Усачову Анастасiю Iванiвну (представника акцiонера).

Вид загальних зборів
Дата проведення

чергові

позачергові
X
05.11.2018

Кворум зборів
Опис

99,9479
Порядок денний:
1.
Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.
Обрання секретаря Загальних зборiв.
3.
Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту в новiй редакцiї.
Перелiк рiшень, прийнятих з вiдповiдних питань порядку денного:
1. обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: голови лiчильної
комiсiї - Дяченко Любовi Олександрiвни, членiв лiчильної комiсiїШирокої Наталiї Михайлiвни, Коломiєць Анни Олександрiвни.
2. обрати секретарем Загальних зборiв Минця Валерiя Iвановича.
3. 1.Внести змiни до статуту Товариства. Статут Приватного акцiонерного
товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп"
затвердити у новiй редакцiї.
2.Уповноважити голову Загальних зборiв Яковлєву Iрину Василiвну та
секретаря Загальних зборiв Минця Валерiя Iвановича пiдписати статут
Товариства у новiй редакцiї.
3.Доручити заступнику директора Товариства з правових питань Яковлєвiй
Iринi Василiвнi здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення проведення
державної реєстрацiї змiн до установчих документiв в органах державної
реєстрацiї.

Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X
17.12.2018
99,9479

Дата проведення
Кворум зборів
Порядок денний:
Опис
1.
Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.
Обрання секретаря Загальних зборiв.
3.
Надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть.
4.
Надання повноважень на пiдписання правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть
Перелiк рiшень, прийнятих з питань порядку денного:
1. обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: голови лiчильної
комiсiї - Дяченко Любовi Олександрiвни, членiв лiчильної комiсiї Широкої Наталiї Михайлiвни, Коломiєць Анни Олександрiвни.
2. обрати секретарем Загальних зборiв Явтушенко Iрину Григорiвну.
3. 1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення
якого є заiнтересованiсть, а саме Фiнансового Контракту (надалi "Фiнансовий Контракт 1") з Європейським Iнвестицiйним банком
[European Investment Bank], за яким Європейський Iнвестицiйний банк
надасть Товариству та/або iншим позичальникам фiнансування (кредит) на
суму, що не перевищує 150 млн доларiв США строком до 10 рокiв, а
Товариство буде виступати позичальником та/або поручителем за
власними зобов'язаннями та зобов'язаннями iнших сторiн Фiнансового
Контракту 1, якi виникнуть внаслiдок пiдписання Фiнансового Контракту
1, враховуючи зобов'язання щодо повернення суми кредиту та сплати усiх

процентiв, комiсiй, винагород, а також iнших виплат, передбачених
Фiнансовим Контрактом 1, а також на вчинення всiх додаткiв, таблиць,
графiкiв та iнших документiв, що додаються до Фiнансового Контракту 1,
та договорiв про внесення змiн та доповнень до нього.
2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого
є заiнтересованiсть, а саме Фiнансового Контракту (надалi - "Фiнансовий
Контракт 2") з Європейським Iнвестицiйним банком [European Investment
Bank], за яким Європейський Iнвестицiйний банк надасть Товариству
та/або iншим позичальникам фiнансування (кредит) на суму, що не
перевищує 100 млн доларiв США строком до 10 рокiв, а Товариство буде
виступати позичальником та/або поручителем за власними зобов'язаннями
та зобов'язаннями iнших сторiн Фiнансового Контракту 2, якi виникнуть
внаслiдок пiдписання Фiнансового Контракту 2, враховуючи зобов'язання
щодо повернення суми кредиту та сплати усiх процентiв, комiсiй,
винагород, а також iнших виплат, передбачених Фiнансовим Контрактом 2,
а також на вчинення всiх додаткiв, таблиць, графiкiв та iнших документiв,
що додаються до Фiнансового Контракту 2, та договорiв про внесення змiн
та доповнень до нього.
3. Затвердити всi договори, повiдомлення, вимоги, акти, гарантiї, листи,
iнструменти та iншi похiднi документи, укладення яких прямо передбачено
Фiнансовим Контрактом 1 та/або Фiнансовим Контрактом 2.
4. 1. Уповноважити Директора Товариства на ведення переговорiв,
визначення та погодження остаточних умов на його розсуд, пiдписання вiд
iменi Товариства правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а
саме Фiнансового Контракту 1 та Фiнансового Контракту 2 та iнших
документiв, згоду на якi надано вище, та вчинення дiй, спрямованих на
їхнє виконання.
2. Уповноважити Директора Товариства, в разi необхiдностi, видати
вiдповiдну довiренiсть на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме Фiнансового Контракту 1
та Фiнансового Контракту 2 та iнших документiв, згоду на якi надано
вище.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотками акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
В звiтному роцi позачерговi збори скликались з метою, в тому числi, :внесення змiн до статуту. Затвердження статуту в новiй редакцiї,Інше
надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення
(зазначити)
яких є заiнтересованiсть,- 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
X
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

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

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Комiтети не створенi.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети не створенi.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети
не створенi.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Пугач Юрiй
Володимирович
Опис:
Лук'яненко Вiкторiя
Олександрiвна
Опис:
Усачова Анастасiя
Iванiвна
Опис:

Посада
Голова наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член наглядової ради

X

Член наглядової ради

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звiтного року проведенi засiдання наглядової ради з наступних питань:
01.02.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: обрано головою
наглядової ради Пугача Юрiя Володимировича.
02.02.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: схвалено
правочини, укладенi Товариством.
06.02.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення:надання згоди
та повноважень на укладення Товариством договорiв, додаткових угод.
12.02.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi вiдповiднi рiшення з наступних
питань: 1) про пiдготовку i проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
2) про розгляд звiту наглядової ради та подання його на затвердження загальним зборам
акцiонерiв;
3) про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
19.02.2019 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди
та повноважень на укладення Товариством договорiв, додаткових угод.
23.02.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договору пiдряду на проведення проектних та
пiдготовчих робiт з ПрАТ "Харкiвське котлобудiвельне пiдприємство "Котлоенергопроект".
01.03.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договору поставки з ТОВ "Охтирська молочна
промислова компанiя "Славiя".
09.03.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договорiв.
30.03.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства затверджений порядок денний загальних
зборiв та форма i текст бюлетенiв для голосування з питань порядку денного рiчних загальних
зборiв Товариства, якi оголошено на 16.04.2018.
16.04.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: обрано головою
наглядової ради Пугача Юрiя Володимировича.
07.05.2018 наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про надання згоди на укладання
товариством контракту поставки з компанiєю VYNCKE NV.
10.05.2018 наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про надання згоди на укладання

товариством контракту поставки з компанiєю VYNCKE NV.
14.05.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договору пiдряду з ТОВ "Стандарт- Технобуд".
04.06.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди
та повноважень на укладення Товариством договору поставки з ТОВ "Бiтiес - Груп".
11.06.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди та
повноважень на укладення Товариством контракту з компанiєю MAN Diesel & SE.
15.06.2018 наглядовою радою Товариства прийнято рiшення, в зв'язку з закiнченням 30.06.2018
термiну повноважень, переукласти трудовий контракт з директором товариства Данильченком
Сергiєм Анатолiйовичем на новий строк з 01.07.2018 по 30.06.2019.
02.07.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення: надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договорiв.
04.07.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення:надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договорiв, додаткових угод.
28.09.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення:надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договорiв, додаткових угод.
04.10.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi вiдповiднi рiшення з питання про
пiдготовку i проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 05.11.2018 року.
13.10.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства затверджено форму i текст бюлетенiв для
голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборiв Товариства, якi
оголошено на 05.11.2018.
30.11.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi вiдповiднi рiшення з питання про
пiдготовку i проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.12.2018 року,
затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного позачергових
загальних зборiв.
20.12.2018 на засiданнi наглядової ради Товариства прийнятi наступнi рiшення:надання згоди та
повноважень на укладення Товариством договорiв, додаткових угод.
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

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Одноосiбний виконавчий орган - директор.

Функціональні обов'язки
До компетенцiї директора, у тому числi,
належить:
- керiвництво згiдно з чинним законодавством
виробничо-господарською та
фiнансово-економiчною дiяльнiстю
Товариства, вiдповiдальнiсть за наслiдки
прийнятих рiшень, збереження та ефективне
використання майна пiдприємства, а також
фiнансово-господарськi результати його

дiяльностi;
- забезпечення виконання Товариством усiх
зобов'язань перед державним та мiсцевим
бюджетами, державними позабюджетними
соцiальними фондами, постачальниками,
замовниками та кредиторами, а також
виконання господарських i трудових
договорiв (контрактiв) та бiзнес-планiв;
- органiзацiя роботи та ефективної взаємодiї
всiх структурних пiдроздiлiв, цехiв та
виробничих одиниць, спрямування їх
дiяльностi на розвиток i вдосконалення
виробництва з урахуванням соцiальних та
ринкових прiоритетiв, пiдвищення
ефективностi роботи пiдприємства, зростання
обсягiв реалiзацiї продукцiї та збiльшення
прибутку, якостi та конкурентоспроможностi
продукцiї, що виготовляється, її вiдповiднiсть
свiтовим стандартам з метою завоювання
вiтчизняного та зарубiжного ринку i
задоволення потреб замовникiв i споживачiв у
вiдповiдних видах продукцiї;
- забезпечення виконання Товариством
програми оновлення продукцiї, планiв
капiтального будiвництва, обов'язкiв перед
державним бюджетом, постачальниками,
замовниками i банками, а також
господарських та трудових договорiв
(контрактiв) i бiзнес-планiв;
- органiзацiя виробничо-господарської
дiяльностi Товариства на основi застосування
методiв обгрунтованого планування,
нормативних матерiалiв, фiнансових i
трудових витрат, вивчення кон'юнктури
ринку та передового досвiду, з метою
пiдвищення технiчного рiвня та якостi
продукцiї (послуг), економiчної ефективностi
її виробництва, рацiонального використання
виробничих резервiв та витрачання всiх видiв
ресурсiв;
- вжиття заходiв щодо забезпечення
Товариства квалiфiкованими кадрами,
найкращого використання знань та досвiду
працiвникiв, створення безпечних i
сприятливих умов працi, додержання вимог
законодавства про охорону навколишнього
середовища;
- здiйснення заходiв iз соцiального розвитку
колективу Товариства, забезпечення
розроблення, укладення i виконання
колективного договору; проведення роботи

щодо змiцнення трудової i виробничої
дисциплiни, сприяння розвитку творчої
iнiцiативи i трудової активностi працiвникiв;
- забезпечення поєднання економiчних i
адмiнiстративних методiв керiвництва,
матерiальних i моральних стимулiв
пiдвищення ефективностi виробництва, а
також пiдсилення вiдповiдальностi кожного
працiвника за доручену йому справу та
результати роботи всього колективу, виплату
заробiтної плати в установленi строки;
- вирiшення питань щодо
фiнансово-економiчної та
виробничо-господарської дiяльностi
Товариства в межах наданих йому прав,
доручення виконання окремих
органiзацiйно-господарських функцiй iншим
посадовим особам: заступникам директора,
керiвникам виробничих пiдроздiлiв,
функцiональних пiдроздiлiв Товариства;
- забезпечення додержання законностi,
активне використання правових засобiв
удосконалення управлiння та функцiонування
в ринкових умовах, змiцнення договiрної та
фiнансової дисциплiни, регулювання
соцiально-трудових вiдносин.
- захист майнових iнтересiв пiдприємства в
судi, органах державної влади та управлiння;
- вчинення дiй щодо вiдкриття i закриття
рахункiв в фiнансових установах;
- забезпечення виконання планiв розвитку
Товариства та iнших рiшень, прийнятих
загальними зборами чи наглядовою радою;
- подання наглядовiй радi вимог про
необхiднiсть скликання позачергових
загальних зборiв;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку
та звiтностi Товариства;
- розробка i затвердження штатного розпису,
затвердження правил внутрiшнього трудового
розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв
Товариства (крiм посадової iнструкцiї
директора);
- встановлення умов оплати працi та
матерiального стимулювання працiвникiв
Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв;
- затвердження символiки Товариства, знакiв
для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв,
засобiв iндивiдуалiзацiї тощо;
- розробка концепцiї цiнової та тарифної
полiтики Товариства, визначення цiн на

продукцiю, тарифiв на товари та послуги;
- здiйснення iнших функцiй
адмiнiстративного чи представницького
характеру, необхiдних для забезпечення
нормальної роботи Товариства; видача
довiреностей та iнших документiв.
Опис

Протягом звiтного року в персональному
складi посадової особи вiдбулися змiни :
15.06.2018 наглядовою радою Товариства
(протокол №б/н вiд 15.06.2018) прийнято
рiшення, в зв'язку з закiнченням 30.06.2018
термiну повноважень, переукласти трудовий
контракт з директором Товариства
Данильченком Сергiєм Анатолiйовичем на
новий строк з 01.07.2018 по 30.06.2019.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
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

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
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)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
Національ
му
а
ого
ної комісії товаристві
товариства
з цінних

паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
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

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал"

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)
32768392

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

99,6316

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна

Кількість акцій

Підстава виникнення обмеження

Дата

кількість
акцій
118 736 528

з обмеженнями
335 946

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 335946 шт. Дата виникнення
обмеження - 12.10.2013

виникнення
обмеження
12.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради,
директор, ревiзор. Члени наглядової ради 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 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.
Ревiзор 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.
9) повноваження посадових осіб емітента
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.

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.
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.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Донконсалтаудит") щодо цього Звiту про корпоративне управлiння Товариства, наводиться у
окремому документi - Звiт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненостi щодо
iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного
акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за перiод з 01
сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Донконсалтаудит"), яка безпосередньо включається до складу цього Звiту про корпоративне
управлiння Товариства, має наступний вигляд:
"Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про
корпоративне
управлiння
Приватного
акцiонерного
товариства
"Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018
року, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння

ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй,
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах,
опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для висновку iз
застереженням" нашого звiту, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається,
складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка
38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Iнформацiя аудитора щодо звiту керiвництва (додатково).
Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Донконсалтаудит") щодо Звiту керiвництва Товариства, наводиться у окремому документi Звiт незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного
товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" станом на 31 грудня 2018
року.
Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Донконсалтаудит"), має наступний вигляд:
"У вiдповiдностi до ч.3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та
вiдповiдно до статтi 40-1, п. 1-2 Закону України вiд 16.11.2017 р. №2210-VIII "Про внесення змiн
до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй
емiтентами цiнних паперiв" та Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
04.12.2018 р. №854 роздiл VII ("Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв" затвердженого рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. №2826), аудитор висловлює думку
щодо обґрунтованої впевненостi по наступним пунктам Звiту про корпоративне управлiння - як
складового компоненту Звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за 2018 рiк:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства, п.12.7 (пiдпункт 5);
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
Товариства, п.12.8 (пiдпункт 6);
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах Товариства п.12.9 (пiдпункт 7);
-

порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства п.12.10 (пiдпункт 8);

-

опис повноважень посадових осiб Товариства п.12.11 (пiдпункт 9).

"На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в пунктi "Основа для висновку iз
застереженням", iнформацiя у вищезазначених пiдпунктах Звiту про корпоративне управлiння
Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп"
за 2018 рiк, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi
40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу

VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

А також, аудитор перевiрив наступну iнформацiю у Звiтi керiвництва Приватного акцiонерного
товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за 2018 рiк:
-

вступна частина;

-

загальнi положення, роздiл 1;

-

загальнi вiдомостi, органiзацiйна структура та опис дiяльностi Товариства, роздiл 2;

-

результати дiяльностi, роздiл 3;

-

лiквiднiсть та зобов'язання, роздiл 4;

-

екологiчнi аспекти, роздiл 5;

-

соцiальнi аспекти та кадрова полiтика, роздiл 6;

-

ризики, роздiл 7;

-

дослiдження та iнновацiї, роздiл 8;

-

фiнансовi iнвестицiї, роздiл 9;

-

вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента, роздiл 10;

iнформацiю про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i
доходiв або витрат емiтента, роздiл 11:
1.
Завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi
полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої
використовуються операцiї хеджування;
2.
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або
ризику грошових потокiв;
-

звiт про корпоративне управлiння, роздiл 12:

1.
Посилання на внутрiшнi документи щодо корпоративного управлiння (пiдпункт 1).
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги (пiдпункт 1);
2.
2)

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння (пiдпункт

3.
Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на
зборах рiшень (пiдпункт 3);

4.
Iнформацiя про Наглядову раду Товариства (пiдпункт 4). Iнформацiя про виконавчий
орган Товариства (пiдпункт 4)
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до Звiту незалежного аудитора,
стосовно суттєвої невiдповiдностi та суттєвих викривлень iнформацiї у пунктах 1-4 (пiдпункти
1-4) та роздiлах 1-11 зазначених вище.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Кернел-Капiтал"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
32768392

Місцезнаходження
01001, м.Київ, пров.
Т. Шевченка, буд.3

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

118 299 143

99,6316

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

118 299 143

99,6316

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

118 299 143

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
118 299 143

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї простi iменнi

118 736 528

1,00

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав,
включаючи права на:
- участь в управлiннi Товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування.
Акцiонери зобов'язанi:
- дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв
Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами,
що передбаченi статутом Товариства;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Акцiонери Товариства можуть укласти мiж собою
договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi
обов'язки, у тому числi обов'язок участi у загальних
зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його
недотримання.

Примітки:

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
немає

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
07.12.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
1164/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Д К Ц П Ф Р (м. Київ)

4
UA4000108260

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
1
118 736 5 118 736 528
100
бездокумента арні іменні
28
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на фондових бiржах не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не
було. Рiшення про додаткову емiсiю акцiй протягом звiтного перiоду не приймалось.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
299 138
284 835
152 274
142 041
134 812
126 784
3 649
4 370
0
0
8 403
11 640
21 149

2 776

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
299 138
284 835
152 274
142 041
134 812
126 784
3 649
4 370
0
0
8 403
11 640
21 149

2 776

19 314
687
0
0
19 314
687
1 835
2 089
0
0
1 835
2 089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320 287
287 611
0
0
320 287
287 611
Умови
використання
основних
засобiв:
основнi
засоби
використовуються товариством за їх функцiональним призначенням
вiдповiдно до термiнiв користування :
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 20-50 рокiв;
машини та обладнання - 10-20 рокiв;
транспортнi засоби - 4-7 рокiв;
iнструменти, прилади, iнвентар - 5-20 рокiв.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає
1120350 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв дорiвнює 77 %,
ступiнь використання основних засобiв 100 %,
сума нарахованого зносу складає -832739 т.грн.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi капiтальними
iнвестицiями у рамках модернiзацiї виробництва (8777,2 тис. грн. за
рiк), в тому числi, була проведена модернiзацiя ОЗ, а саме:
лiнiї по переробцi насiння соняшника DESMET BALLESTRA GROUP1223,8 тис. грн., залiзничних цистерн- 2912,3 тис.грн.,модернiзацiя
примiщення пекарнi-759,8 тис.грн, кабельних мереж-179,3 тис.грн.,
компресора KAESER CSD-122 -629,3 тс.грн.,лiнiї дезодорацiї -453,4
тис.грн., екстракцiйного устаткування -375,7 тис.грн, покриття
территорiї -464,9 тис.грн. та iнших основних засобiв.
Вiдбулося вибуття основних засобiв - 25556,4 тис.грн. (було продане та
списано обладнання яке не використовується у технологiчному
процесi).
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна: обмежень на
використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів

За звітний період
227 937

За попередній період
236 085

(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
118 737
118 737
Скоригований статутний капітал
118 737
118 737
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно
Опис
Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з
метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема
п.3 Цивiльного кодексу України.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (227937 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу (118737.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

181

X

X

X

0

X

X

X
X

603 137
603 318

X
X

X
X

Дата
виникнення

д/н

Дата
погашення
X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

2
3

4

Основні
види
продукції
2
Надання
послуг з
переробки
насiння
соняшнику
Надання
послуг з
рафiнацiї
Надання
послуг з
фасування
олiї
Iншi послуги

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
463207,215

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
463207,215
166366,42
22,5

4
166366,42

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
22,5

78944,500

58428,47

7,9

78944,500

58428,47

7,9

69463,924

230839,01

31,2

69463,924

230839,01

31,2

-

283532,11

38,4

-

283532,11

38,4

у грошовій формі
(тис.грн)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Амортизацiя
6,5
Матерiальнi витрати
57,6
Заробiтна плата
16,9
Вiдрахування на соцiальнi заходи
3,4
Iншi операцiйнi витрати
15,6
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33913531
03040, Україна, - р-н, м. Київ, пр-т.
Голосiївський, буд. 70
№4252
Аудиторська палата України
29.01.2009
(044) 353-43-30
(044) 353-43-30
69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань
оподаткування
Приватному акцiонерному товариству
"Полтавський
олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп" надавалися
аудиторськi послуги, згiдно укладених
договорiв у поточному 2019 роцi, а
саме:
1). Договiр №1503-8/19 про надання
аудиторських послуг по завданню з
надання впевненостi вiд 15.03.2019 р.
2). Договiр №2003-16С/19 на надання
аудиторських послуг вiд 20.03.2019 р.
Наглядова рада Товариства 20 березня
2019
року
призначила
ТОВ
"Донконсалтаудит"
на
виконання
завдання з обов'язкового аудиту
фiнансової звiтностi за 2018 рiк.
Безперервна тривалiсть виконання
завдань
з
обов'язкового
аудиту
фiнансової звiтностi становить 1 (один)
рiк.

*Свiдоцтво про внесення до Реєстру
суб'єктiв
аудиторської
дiяльностi
№4252, видане рiшенням Аудиторської
палати України вiд 29.01.2009 року
№198/2, безстрокове, реєстрацiйний
номер у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi 4252.
**Свiдоцтво
Аудиторської
палати
України про вiдповiднiсть системи
контролю
якостi №0456 видане
рiшенням АПУ вiд 27.03.2014 року,
номер рiшення 291/4, дiйсне до
31.12.2019 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, - р-н, м. Київ,
вул.Нижнiй Вал, 17/8
(044) 591-04-04
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiя
Надає послуги депозитарної дiяльностi
депозитарiю цiнних паперiв

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД КЕРНЕЛ ГРУП"
Полтавська область, Полтава

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

00373907

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво олії та тваринних жирів
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 604
Адреса, телефон: 36007 м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 17, (0532) 51-95-55
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

5310100000
230
10.41

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2 271
4 209
( 1 938 )
1 637
320 287
1 195 915
( 875 628 )
0
0
(0)
0
0
(0)

2 868
6 040
( 3 172 )
29 785
287 611
1 120 350
( 832 739 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

2 435
92 914
5 097
0
0

2 435
33 480
6 036
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
424 641

0
362 215

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

36 223
36 030
61
13
119
0
0
0

45 984
45 576
91
0
317
0
0
0

1125

41 417

42 597

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

211 723
15 054
5 089
0
0
142 052
0
357
65
292
11 354
0

350 300
10 519
8 864
0
0
2 618
0
49
0
49
14 181
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
2 506
460 686

0
0
0
0
2 792
469 040

1200

752

0

1300

886 079

831 255

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

118 737
0
116 074
47
6
0
996
231
(0)
(0)

118 737
0
116 793
47
6
0
996
-8 636
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Примiтки до балансу

1435
1495

0
236 085

0
227 937

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
565 578
2 689
0
0
0
0

0
0
0
0
10 013
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
568 267

0
0
0
0
0
0
0
10 013

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
9 330
264
0
0
0
13 596
0
0
0
4 031
0
0
54 506
81 727

0
11 111
181
0
0
0
8 811
0
0
0
5 686
0
0
567 516
593 305

1700

0

0

1800
1900

0
886 079

0
831 255

Приватного акцiонерного товариства
"Полтавський олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп" за 2018 рiк
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод -

Кернел Груп" за 2018 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства
фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi за звiтний перiод вiвся з дотриманням вимог
нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", зi змiнами та доповненнями.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2018 року - звiтний перiод з 01.01.2018 року по
31.12.2018 року. Пiдготовка звiтностi за 2018 рiк проводилася у нацiональнiй валютi - гривнi.
Актив
1.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи на пiдприємствi станом на 31.12.2018 року за залишковою вартiстю складають:
-

на початок звiтного перiоду - 2271 тис. грн.;

-

на кiнець звiтного перiоду

- 2868 тис. грн.

Облiк нематерiальних активiв у товариствi в звiтному перiодi вiвся згiдно вимог П(С)БО 8
"Нематерiальнi активи".
Накопичена амортизацiя за 2018 рiк складає:
-

на початок перiоду - 1938 тис. грн.;

-

на кiнець перiоду - 3172 тис. грн.

Амортизацiя в товариствi протягом 2018 року нараховувалася прямолiнiйним методом, у вiдповiдностi
до пiдпункту 3.4.4 пункту 3.4 роздiлу 3 Наказу №01-ОС "Про облiкову полiтику пiдприємства та
органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2018 року, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 8
"Нематерiальнi
активи"
i
не
протирiчить
вимогам
Податкового
кодексу
України
№2755-VI вiд 02.12.2010 року (зi змiнами та доповненнями).
Одиницею облiку нематерiальних активiв в товариствi вважається окремий об'єкт. Лiквiдацiйна вартiсть
нематерiальних активiв для цiлей амортизацiї протягом звiтного перiоду вважалася рiвною нулю.
Протягом 2018 року, термiн корисного використання нематерiальних активiв визначався по кожному
нематерiальному активу, який надходить до пiдприємства, застосовуючи наступнi строки: права
використання природними ресурсами - вiд 10 рокiв до 20 рокiв, права користування майном - 5 рокiв,
права на знаки для товарiв i послуг - 5 рокiв, права на об'єкти промислової власностi - 5 рокiв, авторськi
та сумiжнi права (на програмне забезпечення) - 5 рокiв, iншi нематерiальнi активи - 3 роки. Але з
урахуванням того, що у разi встановлення власниками прав менших строкiв, застосовувати такi строки.
Балансова вартiсть станом на 31.12.2018 року по кожнiй групi нематерiальних активiв становить:
(тис. грн.)
№ п/п

1.
2.

Група основних засобів

Права користування природними ресурсами
Інші нематеріальні активи
Всього:

Первісна

419
5621
6040

Знос

Залишкова

106
3066
3172

313
2555
2868

Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не проводилася переоцiнка нематерiальних активiв.
В товариствi нематерiальнi активи, якi переданi у заставу або мають обмеження щодо прав власностi,

станом на 31.12.2018 року - вiдсутнi. Угоди на придбання пiдприємством нематерiальних активiв у
майбутнiх звiтних перiодах за звiтний 2018 рiк не укладалися.
Змiни у складi нематерiальних активiв товариства, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2018 року
детально наведенi у роздiлi I Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
2.

Основнi засоби

Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають:
-

на початок звiтного перiоду - 320287 тис. грн.;

-

на кiнець звiтного перiоду - 287611 тис. грн.

На пiдприємствi облiк основних засобiв за звiтний 2018 рiк вiвся згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi
засоби".
На протязi звiтного перiоду в товариствi були встановленi наступнi термiни корисного використання
основних засобiв: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 20-50 рокiв; Машини та обладнання 10-20 рокiв; Сiльськогосподарський транспорт та обладнання - 3-10 рокiв; Iнструменти, прилади,
iнвентар - 5-20 рокiв; Транспортнi засоби - 4-7 рокiв; Тварини - 3-5 рокiв.
Для визначення i оцiнки основних засобiв, строку корисного використання основних засобiв з
урахуванням їх фiзичного та морального зносу, технiчних характеристик, умов використання, правових
та iнших обмежень щодо строкiв використання кожного об'єкту в товариствi у звiтному перiодi створена
постiйно дiючу експертно-технiчна комiсiя.
Вартiсть об'єктiв основних засобiв в товариствi за 2018 рiк складалася з: купiвельної вартостi з
урахуванням сплаченого мита; будь-яких прямих витрат на доставку активу i доведення до стану,
необхiдного для його використання за призначенням; сум непрямих податкiв, сплачених у зв'язку з
придбанням (створенням) об'єкту основних засобiв (якщо вони не повертаються пiдприємству); первiсної
оцiнки витрат на демонтаж i перемiщення активу; матерiалiв, оплати працi та iнших витрат на основнi
засоби, що створюються власними силами.
При нарахуваннi амортизацiї щодо кожного класу основних засобiв пiдприємство використовувало
прямолiнiйний метод нарахування, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби", що не
протирiчить вимогам Податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 року (зi змiнами та
доповненнями) - згiдно пiдпункту 3.2.4 пункту 3.2 роздiлу 3 Наказу №01-ОС "Про облiкову полiтику
пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2018 року.
Одиницею облiку основних засобiв в товариствi вважається окремий об'єкт. Протягом звiтного перiоду в
товариствi прийнято, що лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв для цiлей амортизацiї вважалася рiвною
нулю.
Амортизацiя по малоцiнних необоротних матерiальних активах та по iнших необоротних матерiальних
активах в 2018 роцi нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% вiд їх вартостi, у
вiдповiдностi до вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби" - до пiдпункту 3.3.2 пункту 3.3 роздiлу 3 Наказу
№01-ОС "Про облiкову полiтику пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2018
року.
В звiтному перiодi в товариствi матерiальнi активи iз строком корисного використання понад один рiк i
вартiстю: до 01.09.2015 року - не бiльше 2500 грн. (без податку на додану вартiсть), а пiсля 01.09.2015
року до 31.12.2018 року - не бiльше 6000 грн. (без податку на додану вартiсть), вважалися iншими
малоцiнними необоротними матерiальними активами.

Нарахований знос по основним засобам за 2018 рiк складає:
-

на початок перiоду -

875628 тис. грн.;

-

на кiнець перiоду -

832739 тис. грн.

Балансова вартiсть станом на 31.12.2018 року по кожнiй групi основних засобiв становить:

(тис. грн.)
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

Група основних засобів

Будівлі, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар та інше
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Інші необоротні матеріальні активи
Всього:

Первісна

258588
806939
19263
32547
19
9
0
2985
0
1120350

Знос

115860
678065
14893
20908
19
9
0
2985
0
832739

Залишкова

142728
128874
4370
11639
0
0
0
0
0
287611

За звiтний перiод на пiдприємствi не проводилася переоцiнка основних засобiв.
Станом на 31.12.2018 року в товариствi вiдсутнi основнi засоби, якi призначенi (утримуваннi) для
продажу.
Основнi засоби в розрiзi груп та змiни у їх складi, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2018 року
детально наведенi у роздiлi II Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
3.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї становить:
-

на початок перiоду - 1637 тис. грн.;

-

на кiнець перiоду

- 29785 тис. грн.

Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй в товариствi вiвся за фактичними витратами.
Детальна iнформацiя по структурi капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2018 року наводиться у роздiлi
III Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
4.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що знаходяться на балансi товариства, як на початок звiтного
перiоду, так i на кiнець звiтного перiоду, становлять: 2435 тис. грн.; до них вiдносяться внески
товариства в статутнi капiтали iнших господарюючих суб'єктiв у формi господарських товариств.
5.

Вiдстроченi податковi активи

У балансi товариства наявнi вiдстроченi податковi активи - це сума податку на прибуток, що пiдлягає

вiдшкодуванню у наступних перiодах унаслiдок: тимчасової податкової рiзницi, що пiдлягає
вирахуванню; перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на
прибуток у звiтному перiодi; перенесення на майбутнi перiоди податкових пiльг, якими скористатися у
звiтному перiодi неможливо.
У вiдповiдностi до пiдпункту до пiдпункту 3.11.5 пункту 3.11 роздiлу 3 Наказу №01-ОС "Про облiкову
полiтику пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2018 року, в 2018 роцi
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображалися в фiнансовiй звiтностi
товариства.
Визначення витрат i доходiв, активiв та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцiнки та сам
розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань в товариствi у звiтному перiодi проведено згiдно вимог
П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Вiдстроченi податковi активи виникли в результатi того, що сума податку на прибуток визначена за
даними бухгалтерського облiку є меншою, нiж сума податку на прибуток, визначена в декларацiї про
прибуток пiдприємства.
Згiдно з законодавством України, дiяли наступнi податковi ставки з податку на прибуток:
з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року - 19%

з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року - 18%

з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року - 18%

з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року - 18%

з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року - 18%

з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року - 18%

З 01 сiчня 2019 року в Українi податкова ставка з податку на прибуток в 2019 роцi не змiниться i
становитиме в розмiрi 18% (вимоги Податкового Кодексу України).
Станом на 31.12.2018 року вiдстроченi податковi активи товариства становлять 6036 тис. грн., а саме:
-

вiдстроченi податковi активи на початок 2018 року - 5097 тис. грн.;

-

вiдстроченi податковi активи на кiнець 2018 року - 6036 тис. грн.;

-

включено до Звiту про фiнансовi результати - 925 тис. грн. (вiд'ємне значення), в тому числi:

-

поточний податок на прибуток - 14 тис. грн.;

-

зменшення вiдстрочених податкових активiв за 2018 рiк - 939 тис. грн. (вiд'ємне значення).

6.

Запаси

До запасiв у звiтному перiодi в товариствi включали сировину та матерiали, паливо, тару, будiвельнi
матерiали, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi i товари. Облiк запасiв в
товариствi на протязi 2018 року проводився згiдно вимог П(С)БО 9 "Запаси" та у вiдповiдностi до пункту
3.6 роздiлу 3 Наказу №01-ОС "Про облiкову полiтику пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського
облiку" вiд 02.01.2018 року, вони складали:
-

на початок року - 36223 тис. грн.;

-

на кiнець року - 45984 тис. грн.

Запаси в товариствi за звiтний перiод визнавалися активом, коли була ймовiрнiсть того, що в
майбутньому будуть отриманi економiчнi вигоди, пов'язанi з їх користуванням, а їх вартiсть буде

достовiрно визначена.
Оцiнка запасiв за 2018 рiк в товариствi виконувалася по найменшiй з двох величин: собiвартостi або
можливiй чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Собiвартiсть запасiв включала всi витрати на придбання,
переробку та iншi витрати необхiднi для доставки їх до поточного мiсцезнаходження та стану.
Оцiнку вибуття запасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв, МШП, товарiв, готової
продукцiї) при вiдпуску у виробництво чи при iншому вибуттi у звiтному перiодi по товариству
визначали за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (FIFO).
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв в товариствi протягом звiтного перiоду визнавалися їх
найменування.
На кiнець звiтного 2018 року до складу запасiв входять наступнi елементи:
-

виробничi запаси - 45576 тис. грн.;

-

незавершене виробництво - 91 тис. грн.

-

товари - 317 тис. грн.

Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не проводилася переоцiнка запасiв.
Детальна iнформацiя в розрiзi видiв запасiв станом на 31.12.2018 року протягом 12 мiсяцiв звiтного року
детально наведена у роздiлi VIII Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
7.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдає вимогам
"Дебiторська заборгованiсть".

П(С)БО 10

Довгострокова дебiторська заборгованiсть по товариству складає:
-

на початок року - 92914 тис. грн.;

-

на кiнець року - 33480 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 42597 тис. грн.,
за чистою реалiзацiйною вартiстю.
У вiдповiдностi до пiдпункту 3.11.1 пункту 3.11 роздiлу 3 Наказу №01-ОС "Про облiкову полiтику
пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2018 року, в товариствi передбачено, що
для визначення чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi щоквартально на дату
складання балансу проводити нарахування резерву сумнiвних боргiв пiд дебiторську заборгованiсть
стосовно якої є сумнiви в можливостi її повернення.
В 2018 роцi було проведено нарахування резерву сумнiвних боргiв пiд дебiторську заборгованiсть на
суму 111 тис. грн.; його використання за звiтний перiод склало - 132 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року
резерв сумнiвних боргiв по товариству складає 1058 тис. грн. (вiдповiдно, на початок звiтного перiоду 1079 тис. грн.).
На кiнець звiтного року дебiторська заборгованiсть за розрахунками в розрiзi статей становить: з
бюджетом - 10519 тис. грн.; за виданими авансами - 350300 тис. грн.; iнша поточна - 2618 тис. грн.
Детальна iнформацiя по термiнах непогашення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а

також iншої поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2018 року наводиться у роздiлi IX
Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
8.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

На дату складання балансу грошовi кошти становлять: 49 тис. грн., а саме:
-

в касi - 0 тис. грн.;

-

на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) - 49 тис. грн.;

-

на поточних рахунках (в iноземнiй валютi) - вiдсутнi;

-

грошовi кошти в дорозi - вiдсутнi.

Станом на 31.12.2018 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться в касi
та на поточних рахунках товариства не iснує.
9.

Витрати майбутнiх перiодiв

Витрати майбутнiх перiодiв на початок звiтного перiоду становили 11354 тис. грн., а на кiнець - 14181
тис. грн. (витрати на пiдготовку до виробництва в сезон; витрати, пов'язанi з освоєнням нових
виробництв та агрегатiв; передплата на перiодичнi та довiдковi видання; та iншi).
10.

Iншi оборотнi активи

На дату складання балансу в товариствi наявнi iншi оборотнi активи, якi становлять станом на 31.12.2018
р. - 2792 тис. грн. (збiльшилися за звiтний перiод на 286 тис. грн.). На кiнець звiтного перiоду iншi
оборотнi активи представленi розрахунками по податковому кредиту з податку на додану вартiсть.
Пасив
1.

Власний капiтал

Власний капiтал товариства становить:
-

на початок звiтного перiоду: 236085 тис. грн.;

-

на кiнець звiтного перiоду:

227937 тис. грн.

Статутний капiтал товариства складає 118736528,00 грн., який розподiлено на 118736528 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна.
Структура власного капiталу та змiни у його складi, що вiдбувалися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2018
року детально викладенi у Примiтках до Форми №4 "Звiт про власний капiтал" i безпосередньо
наводяться у самiй Формi №4 "Звiт про власний капiтал".
2.

Забезпечення

У балансi товариства наявнi довгостроковi забезпечення, а саме - iншi забезпечення (резерв пiд
знецiнення запасiв), якi направленi на резерв по товарно-матерiальним цiнностям пiдприємства, вони
складають:
-

на початок звiтного перiоду - 2389 тис. грн.;

-

на кiнець звiтного перiоду - 10013 тис. грн.

За звiтний 2018 рiк було створено iнших забезпечень (резерв пiд знецiнення запасiв) на 7324 тис. грн. Їх
використання протягом звiтного року не проводилося.
Довгостроковi забезпечення для виплати вiдпусток працiвникам, як на початок звiтного перiоду, так i на
кiнець звiтного перiоду - вiдсутнi (0 тис. грн.), так як вони являються поточними (їх нарахування та
використання не перевищує 12 мiсяцiв).
За звiтний перiод було освоєно цiльове фiнансування - кошти iз бюджету на суму 22 тис. грн., вiдповiдно,
станом на 01.01.2018 року та станом на 31.12.2018 року цiльове фiнансування в товариствi вiдсутнє (0
тис. грн.).
3.

Довгостроковi зобов'язання

Товариство у звiтному 2018 роцi при здiйсненi фiнансово-господарської дiяльностi не залучало
довгостроковi банкiвськi кредитнi ресурси.
Але станом на 01.01.2018 року, в товариствi були наявнi iншi довгостроковi зобов'язання на суму 565578
тис. грн., представленi не банкiвськими довгостроковими позиками. Станом на 31 грудня 2018 року, данi
iншi довгостроковi зобов'язання погашенi повнiстю (0 тис. грн.).
4.

Вiдстроченi податковi зобов'язання

Визначення витрат i доходiв, активiв та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцiнки та сам
розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань в товариствi у звiтному перiодi проведено згiдно вимог
П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Як на початок звiтного перiоду, так i на кiнець звiтного перiоду, вiдстроченi податковi зобов'язання по
товариству вiдсутнi (0 тис. грн.).
5.

Поточнi зобов'язання

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року складає: 11111 тис.
грн.; за звiтний рiк заборгованiсть збiльшилася на 1781 тис. грн.
У вiдповiдностi до пiдпункту 3.11.4 пункту 3.11 роздiлу 3 Наказу №01-ОС "Про облiкову полiтику
пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2018 року, в звiтному перiодi по
товариству застосовувалося правило, якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає
погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Змiни в заборгованостi по поточним зобов'язанням за звiтний 2018 рiк наведенi нижче:
-

з одержаних авансiв з 13596 тис. грн. до 8811 тис. грн. (зменшення);

-

iншi поточнi зобов'язання з 54506 тис. грн. до 567516 тис. грн. (збiльшення);

-

з бюджетом з 264 тис. грн. до 181 тис. грн. (зменшення), в тому числi:

-

розрахунки по податку на нерухомiсть - 19 тис. грн.;

-

розрахунки по податку на доходи не резидентiв - 1 тис. грн.;

-

розрахунки по орендi за землю - 89 тис. грн.;

-

розрахунки за геологорозвiдувальнi роботи - 23 тис. грн.;

-

розрахунки по екологiчному податку - 11 тис. грн.;

-

розрахунки за використання водних ресурсiв - 38 тис. грн.

У балансi товариства наявнi поточнi забезпечення, а саме - забезпечення виплат персоналу, якi
направленi на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства, вони складають:
-

на початок звiтного перiоду - 4031 тис. грн.;

-

на кiнець звiтного перiоду - 5826 тис. грн.

За звiтний 2018 рiк було створено забезпечень для виплати вiдпусток працiвникам на 7078 тис. грн. i,
вiдповiдно, їх використання протягом звiтного року становить 5423 тис. грн.
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

739 126

629 290

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 708 472 )
(0)

( 550 737 )
(0)

2090

30 654

78 553

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
24 509

0
0
0
16 205

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 19 434 )
(0)
( 73 073 )

( 16 925 )
(0)
( 15 753 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

62 080

2195

( 37 344 )

(0)

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
55 598
0
( 54 )
(0)
( 27 273 )
0

0
0
22 511
0
( 54 )
(0)
( 45 733 )
0

2290

0

38 804

2295
2300

( 9 073 )
925

(0)
-7 454

2305

0

0

2350

0

31 350

2355

( 8 148 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-8 148

0
31 350

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
266 681
Витрати на оплату праці
2505
78 216
Відрахування на соціальні заходи
2510
15 656
Амортизація
2515
30 284
Інші операційні витрати
2520
72 156
Разом
2550
462 993
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
118 736 528

За аналогічний
період
попереднього
року
4
228 787
59 556
11 835
25 738
21 291
347 207
За аналогічний
період
попереднього
року
4
118 736 528

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi

2605
2610

118 736 528
0,000000

118 736 528
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Приватного акцiонерного товариства
"Полтавський олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп" за 2018 рiк
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод Кернел Груп" за 2018 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства
фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться з дотриманням вимог нацiональних
стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", зi змiнами та доповненнями.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.2018 року - звiтний перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018
року. Пiдготовка звiтностi за 2018 рiк проводилася у нацiональнiй валютi - гривнi.
Фiнансовi результати Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод Кернел Груп" за 2018 рiк вiдображено згiдно вимог Нацiонального положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток" i побудованi на реальних даних бухгалтерського
облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої
облiкової полiтики пiдприємства.
В звiтному 2018 роцi товариство керувалося положеннями Наказу №01-ОС "Про облiкову полiтику
пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2018 року.
За звiтний перiод товариство реалiзувало власної продукцiї, товарiв, робiт, послуг на суму: 739166 тис.
грн. (без податку на додану вартiсть). Вирахування з доходу за звiтний перiод склало 40 тис. грн. (без
податку на додану вартiсть). Вiдповiдно, чистий дохiд вiд реалiзацiї власної продукцiї, товарiв, робiт,
послуг за 2018 рiк склав 739126 тис. грн. (без податку на додану вартiсть).
У порiвняннi iз попереднiм 2017 роком чистий дохiд по товариству збiльшився на 109836 тис. грн. (або
на 17,45%).
При цьому собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 12 мiсяцiв 2018 року становить: 708472 тис. грн.
Валовий прибуток за звiтний 2018 рiк становить: 30654 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду адмiнiстративнi витрати склали: 19434 тис. грн. (в тому числi заробiтна плата
апарату управлiння товариства з нарахуваннями; страхування).
Iншi операцiйнi доходи та витрати за 2018 рiк склали, вiдповiдно: 24509 тис. грн. та 73073 тис. грн.
Детальна iнформацiя за класифiкацiєю операцiйних доходiв та операцiйних витрат за 2018 рiк наводиться
у роздiлi V Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Iншi доходи i витрати вiд не операцiйної дiяльностi за 12 мiсяцiв звiтного року склали, вiдповiдно: 55598
тис. грн. та 27273 тис. грн. Детальна iнформацiя за класифiкацiєю iнших доходiв та iнших витрат
наводиться у роздiлi V Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".

Фiнансовi витрати за звiтний перiод склали 54 тис. грн. Детальна iнформацiя за класифiкацiєю
фiнансових витрат наводиться у роздiлi V Форми №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Облiк доходiв i витрат протягом звiтного 2018 року по товариству вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд"
та П(С)БО 16 "Витрати".
Збиток вiд звичайної дiяльностi, до оподаткування податком на прибуток, по товариству за 2018 рiк
становить: 9073 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток за 12 мiсяцiв 2018 року склали: 925 тис. грн.; вiдповiдно до вимог П(С)БО
17 "Податок на прибуток" пiдприємством визначено рiзницю в оподаткованому прибутку
бухгалтерського та податкового облiку, в результатi цього вiдстроченi податковi активи станом на
31.12.2018 року становлять 6036 тис. грн.
У результатi фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" звiтному фiнансовому 2018 роцi було отримано чистий збиток
на суму 8148 тис. грн.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

890 762
0
0
26
0
9 033
1 964

820 638
0
0
226
0
13 692
131

3025

0

1

3035
3040
3045
3050
3055
3095

3
1 264
0
0
0
1 016

0
954
0
244
0
1 182

3100
3105
3110
3115
3116

( 540 081 )
( 64 031 )
( 17 354 )
( 21 588 )
( 3 836 )

( 536 647 )
( 49 317 )
( 13 305 )
( 19 882 )
( 5 955 )

3117

(0)

(0)

3118

( 17 752 )

( 13 927 )

3135
3140
3145

( 351 358 )
(0)
(0)

( 212 770 )
(0)
(0)

3150

( 2 354 )

( 2 558 )

3155
3190
3195

(0)
( 2 092 )
-94 790

(0)
( 2 381 )
208

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: Примiтки до звiту про рух грошових коштiв
Приватного акцiонерного товариства
"Полтавський олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп" за 2018 рiк
Залишок грошових коштiв по товариству становить:

3200
3205

0
105

0
3 711

3215
3220
3225
3230

0
0
0
179 570

0
0
0
204 265

3235

0

0

3250

64 600

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 52 968 )
(0)
( 40 331 )

(0)
( 54 692 )
(0)
( 153 708 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
150 976

(0)
-424

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 56 495 )
(0)
( 48 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 49 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 20 )
-56 563
-377
357
69
49

(5)
-54
-270
312
315
357

-

станом на 01.01.2018 року - 357 тис. грн.;

-

станом на 31.12.2018 року - 49 тис. грн.

Рух коштiв за звiтний 2018 рiк склав: -308 тис. грн., а саме:
1)

вiд операцiйної дiяльностi: -94790 грн.;

2)

вiд iнвестицiйної дiяльностi: +150976 тис. грн.;

3)

вiд фiнансової дiяльностi: 0 тис. грн. -56563 тис. грн.;

4)

вiд валютних курсiв на залишок коштiв: +69 тис. грн.

Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi по товариству за 2018 рiк визначався за сумою
надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв
за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
-

надходження грошових коштiв - 904068 тис. грн.;

-

витрачання грошових коштiв - 998858 тис. грн.

Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по товариству за 2018 рiк визначався на
основi аналiзу змiн по необоротним активам в бухгалтерському облiку:
-

надходження грошових коштiв - 244275 тис. грн.;

-

витрачання грошових коштiв - 93299 тис. грн.

Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi по товариству за 2018 рiк визначався на основi
змiн у стаття, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах балансу: "Довгостроковi зобов'язання"
("Довгостроковi кредити банкiв", "Iншi довгостроковi зобов'язання") i "Поточнi зобов'язання" ("Поточна
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями", "Iншi поточнi зобов'язання", тощо) за даними
бухгалтерського облiку:
-

надходження грошових коштiв - 0 тис. грн.;

-

витрачання грошових коштiв

- 56563 тис. грн.

Протягом 12 мiсяцiв 2018 року змiн, щодо руху (надходження або вибуття) власного капiталу, в частинi
грошових коштiв, не вiдбувалося.
На дату складання балансу грошовi кошти становлять: 49 тис. грн., а саме:
-

в касi - 0 тис. грн.;

-

на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) - 49 тис. грн.;

-

на поточних рахунках (в iноземнiй валютi) - вiдсутнi;

-

грошовi кошти в дорозi - вiдсутнi.

Станом на 31.12.2018 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться в касi
та на поточних рахунках товариства не iснує.

Керівник

Данильченко Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Явтушенко Iрина Григорiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ
ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00373907

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
118 737
0

4
116 074
0

5
47
0

6
996
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
231
0

4010
4090
4095

0
0
118 737

0
0
116 074

0
0
47

0
0
996

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
236 085
0

0
0
231

0
0
0

0
0
0

0
0
236 085

0

-8 148

0

0

-8 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Спрямування прибутку до
4205
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
матеріальне заохочення
4240
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
капіталу
4260
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
Зменшення номінальної
4280
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
Придбання (продаж)
4291
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
Разом змін у капіталі
4300
118
737
Залишок на кінець року
Примітки: Примiтки до звiту про власний капiтал
Приватного акцiонерного товариства
"Полтавський олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп" за 2018 рiк

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

719
0

0
0

0
0

-719
0

0
0

0
0

0
0

719
116 793

0
47

0
996

-8 867
-8 636

0
0

0
0

-8 148
227 937

Власний капiтал товариства становить:
-

на початок звiтного перiоду: 236085 тис. грн.;

-

на початок звiтного перiоду (скорегований): 236085 тис. грн.;

-

на кiнець звiтного перiоду: 227937 тис. грн.

За 2018 рiк власний капiтал товариства зменшився на 8148 тис. грн., за рахунок наступних змiн:
-

збиткової дiяльностi товариства у звiтному перiодi -8148 тис. грн.;

-

збiльшення капiталу у дооцiнцi, по операцiях переоцiнки необоротних активiв +719 тис. грн.;

-

зменшення нерозподiленого прибутку, по операцiях переоцiнки необоротних активiв -719 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року капiтал у дооцiнках становить 116793 тис. грн. Протягом звiтного 2018 року капiтал в дооцiнках збiльшився, вiдповiдно, на
719 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року додатковий капiтал становить 47 тис. грн., призначення якого та умови використання - погашення непокритих прибутком
витрат. За звiтний перiод додатковий капiтал в товариствi не змiнювався.
Не розподiлений прибуток (непокритий збиток) складає:
-

на початок звiтного перiоду: 231 тис. грн. (отриманий за попереднi звiтнi перiоди);

-

на кiнець звiтного перiоду: -8636 тис. грн. (збиток 2018 року: -8148 тис. грн.).

Змiн протягом 2018 року в кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу - не вiдбувалося. На протязi звiтного року викуп простих iменних акцiй власної емiсiї
товариством не проводився. Вiдповiдно, на кiнець звiтного року вилучений капiтал - вiдсутнiй.
Статутний капiтал товариства складає 118736528,00 грн., який розподiлено на 118736528 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капiтал".
У власностi членiв виконавчого органу товариства у звiтному 2018 роцi простих iменних акцiй не перебувало.
Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi товариства перевищує 5% за 2018 рiк:
1.

Фiзичнi особи - вiдсутнi.

2.
Юридична особа - ТОВ "Кернел-Капiтал" (код ЄДРПОУ 32768392; мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, провул. Шевченка Тараса, буд. 3) 118299143 простих iменних акцiй, що становить 99,6316% вiд статутного капiталу товариства.

Керівник

Данильченко Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Явтушенко Iрина Григорiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

3
4
5
6
7
8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
33913531
03040, Україна, м. Київ,
пр-т. Голосiївський, буд. 70.
№4252
номер: №-291/4, дата: 27.03.2014
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Не змiнюючи думку, аудитор
звертає увагу на те, що пiд час
складання фiнансової звiтностi за
рiк, який закiнчився 31.12.2018 року
керiвництво Товариства розглянуло
поправки, внесенi до НП(С)БО та
новi НП(С)БО, i вважає, що вони не
мають впливу на фiнансову
звiтнiсть за 2018 рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище
в країнi в умовах складної
полiтичної ситуацiї, коливання
курсу нацiональної валюти,
вiдсутнiсть чинникiв покращення
iнвестицiйного клiмату можуть
надалi мати негативний вплив на
результати дiяльностi та фiнансовий
стан Товариства, характер якого на
поточний момент визначити
неможливо.
Управлiнський персонал не
iдентифiкував суттєвої
невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть, тому
використовував припущення про
безперервнiсть функцiонування

Товариства, як основи для облiку
пiд час пiдготовки фiнансових
звiтiв.
9

Номер та дата договору на проведення аудиту

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

номер: №2003-16C/19, дата:
20.03.2019
дата початку: 20.03.2019, дата
закінчення: 26.04.2019
26.04.2019
45 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного
акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" СТАНОМ
НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
АДРЕСАТ: Керiвництво, Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, дирекцiя Приватного
акцiонерного товариствi "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" та
Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариствi "Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" (код за ЄДРПОУ: 00373907; юридична адреса:
36007, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, буд. 17) (надалi - Товариство),
що складається зi Звiту про фiнансовий стан (баланс) - форма №1 станом на 31.12.2018 року ,
Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) - форма №2 за 2018 рiк, Звiту про
рух грошових коштiв (за прямим методом) - форма №3 за 2018 рiк, Звiту про власний капiтал форма №4 за 2018 рiк, а також примiток до рiчної фiнансової звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариствi
"Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп", що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи
фiнансового звiтування та надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку /НП(С)БО/.
Основа для думки iз застереженням.
На думку аудитора, до висловлення аудиторської думки iз застереженнями призвело те, що ми
не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань,
оскiльки були призначенi пiсля дати її проведення Товариством.
Однак, на Товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено

довiру, згiдно вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).
Але з огляду на те, що ми не проводили iнвентаризацiю, не спостерiгали за ходом її
проведення, що вимагає МСА 500 (а їх наявнiсть вибiрково була пiдтверджена нами
альтернативними методами та процедурами, якi обґрунтовують думку, що активи та
зобов'язання наявнi в Товариствi), ми не можемо дати повної аудиторської гарантiї щодо
залишкiв по ним.
Окрiм того, управлiнський персонал Товариства, прийняв рiшення про перехiд на Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО) починаючи з 01 сiчня 2019 року, чим вiдхилився вiд вимог Закону України Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
На думку аудитора вплив в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим для
фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016-2017 року) в якостi
нацiональних стандартiв аудиту (НСА), рiшенням Аудиторської палати України №361 вiд
08.06.2018 року. Аудиторський звiт щодо рiчної фiнансової звiтностi складено вiдповiдно до
МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та МСА 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для
висловлення модифiкованої думки даний звiт незалежного аудитора складено вiдповiдно до
МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Приватного акцiонерного товариствi "Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп", згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту.
Ключовi питання аудиту - це питання, якi згiдно з нашим професiйним судженням, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi
питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
1.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) є одним з основних показникiв
дiяльностi Товариства. В 2018 роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) склав 739 126 тис. грн. Як зазначено в примiтках до фiнансової звiтностi, дохiд
визначається Товариством пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що
зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно
визначена.

Ми придiлили особливу увагу питанню визнання доходу пiд час аудиту фiнансової звiтностi у
зв'язку з тим, що визнання та оцiнка доходу потребують значних суджень управлiнського
персоналу Товариства.
Нашi аудиторськi процедури включали, зокрема, наступне:
аналiз положень облiкової полiтики Товариства, включаючи критерiї визнання та
момент визнання доходу;
аналiз умов договорiв на предмет визнання моменту передачi контролю над
продукцiєю та товарами покупцям;
-

iнспектування первинних документiв, що пiдтверджують факт реалiзацiї;

-

аналiз продаж в розрiзi мiсяцiв, кварталiв з метою виявлення незвичних коливань;

оцiнка достатностi та вiдповiдностi розкриття iнформацiї про дохiд в фiнансовiй
звiтностi.
Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для
отримання доказiв стосовно визнання Товариством доходу у вiдповiдностi до П(С)БО 15
"Дохiд".
2.
Станом на 31 грудня 2018 року балансова вартiсть поточної дебiторської
заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 42 597 тис. грн. Як зазначено
в примiтках до фiнансової звiтностi та в наказi по Товариству "Про облiкову полiтику
пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку", величина резерву сумнiвних боргiв
визначається Товариством за методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi, при якому величина резерву визначається на основi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв нараховується Товариством
щомiсячно у випадку iснування конкретних фактiв щодо ризику непогашення заборгованостi
конкретним дебiтором.
Ми придiлили особливу увагу цьому питанню в зв'язку з тим, що аналiз платоспроможностi
дебiторiв та визначення ризику непогашення заборгованостi дебiторами передбачають
застосування значних суджень управлiнського персоналу Товариства.
Нашi аудиторськi процедури включали наступне:
аналiз положень облiкової полiтики Товариства на предмет вiдповiдностi вимогам
П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть";
-

аналiз умов договорiв щодо термiну погашення дебiторської заборгованостi;

-

перевiрка отримання оплати вiд дебiторiв пiсля звiтної дати;

-

аналiз обґрунтованостi визначення управлiнським персоналом коефiцiєнта сумнiвностi;

-

оцiнка достатностi розкриття iнформацiї в примiтках до фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для
отримання доказiв стосовно оцiнки дебiторської заборгованостi у вiдповiдностi до П(С)БО 10
"Дебiторська заборгованiсть".
Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi.
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi
нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками.
Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з
достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi
могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як
тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.
Пояснювальний параграф.
Не змiнюючи думку, аудитор звертає увагу на те, що пiд час складання фiнансової звiтностi за
рiк, який закiнчився 31.12.2018 року керiвництво Товариства розглянуло поправки, внесенi до
НП(С)БО та новi НП(С)БО, i вважає, що вони не мають впливу на фiнансову звiтнiсть за 2018
рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, коливання
курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть
надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства,
характер якого на поточний момент визначити неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому
використовував припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для
облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть керiвництва i осiб, КОГО надiлено найвищими повноваженнями
вiдповiдальних за фiнансову звiтнiсть.
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм
випадкiв, коли керiвництво має намiр лiквiдувати Товариство чи припинити її дiяльнiсть, або
коли у нього вiдсутня будь-яка iнша реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення
дiяльностi.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
пiдготовкою фiнансової звiтностi Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi.
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016-2017 року) в якостi
нацiональних стандартiв аудиту (НСА) рiшенням Аудиторської палати України №361 вiд
08.06.2018 року, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту.
Окрiм того, ми:
iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових
оцiнок та вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови
можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо керiвництво та осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння,
iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi

результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо керiвництву та вiдповiдальним особам за корпоративне управлiння,
твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх
про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З тих питань, якi ми довели до вiдома осiб, що вiдповiдають за корпоративне управлiння, ми
визначаємо питання, якi були найбiльш значущими для аудиту фiнансової звiтностi за
поточний перiод.
II. IНША IНФОРМАЦIЯ.
Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не будемо
надавати впевненiсть будь-якiй формi щодо даної iнформацiї.
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в
ознайомленнi з iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питання, чи є суттєвi невiдповiдностi
мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi
аудиту, i чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих iстотних спотворень.
Узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю.
Згiдно статтi 14 пункту 3 абзац 5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть", Звiт про управлiння, що надається Приватним акцiонерним
товариством "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" вiдповiдно до Закону
України вiд 05.10.2017 р. №2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України №996 "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Наказу Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 07.12.2018 р. №982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання
звiту про управлiння", узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Приватного акцiонерного
товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за звiтний перiод та не
мiстить суттєвих викривлень.
Перевiрка iнформацiї та надання впевненостi щодо звiту керiвництва
Предмет завдання: перевiрити iнформацiю зазначену в п.1-4 та висловити думку щодо
iнформацiї зазначеної у п.5-9 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
надання впевненостi щодо звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства
"Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп".
У вiдповiдностi до ч.3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та
вiдповiдно до статтi 40-1, п. 1-2 Закону України вiд 16.11.2017 р. №2210-VIII "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" та Змiн до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 04.12.2018 р. №854 роздiл VII ("Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв" затвердженого рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. №2826),
аудитор висловлює думку щодо обґрунтованої впевненостi по наступним пунктам Звiту про
корпоративне управлiння - як складового компоненту Звiту керiвництва Приватного
акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за 2018 рiк:

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента, п.12.7 (пiдпункт 5);
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента, п.12.8 (пiдпункт 6);
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтента п.12.9 (пiдпункт 7);
-

порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента п.12.10 (пiдпункт 8);

-

опис повноважень посадових осiб емiтента п.12.11 (пiдпункт 9).

Висновок iз застереженням: На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в пунктi
"Основа для висновку iз застереженням", iнформацiя у вищезазначених пiдпунктах Звiту про
корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за 2018 рiк, складена в усiх суттєвих аспектах,
вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Основа для висновку iз застереженням: До висновку iз застереженням призвело те, що на
професiйне судження аудитора iснують обмеження обсягу, щодо дiяльностi ревiзора
Товариства протягом 2018 року, в частинi внутрiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (загальними зборами акцiонерiв не обрано
ревiзора Товариства), а також щодо внутрiшнiх положень в Товариствi (загальними зборами
акцiонерiв не затвердженi внутрiшнi положення Товариства).
На думку аудитора, це може мати значний вплив, проте не всеохоплюючий для iнформацiї
наведеної у пунктi - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i
управлiння ризиками Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства
"Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за 2018 рiк.
А також, аудитор перевiрив наступну iнформацiю у Звiтi керiвництва Приватного
акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп" за 2018 рiк:
-

вступна частина;

-

загальнi положення, роздiл 1;

-

загальнi вiдомостi, органiзацiйна структура та опис дiяльностi Товариства, роздiл 2;

-

результати дiяльностi, роздiл 3;

-

лiквiднiсть та зобов'язання, роздiл 4;

-

екологiчнi аспекти, роздiл 5;

-

соцiальнi аспекти та кадрова полiтика, роздiл 6;

-

ризики, роздiл 7;

-

дослiдження та iнновацiї, роздiл 8;

-

фiнансовi iнвестицiї, роздiл 9;

-

вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента, роздiл 10;

iнформацiю про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i
доходiв або витрат емiтента, роздiл 11:
1.
Завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi
полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої
використовуються операцiї хеджування;
2.
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або
ризику грошових потокiв;
-

звiт про корпоративне управлiння, роздiл 12:

1.
Посилання на внутрiшнi документи щодо корпоративного управлiння (пiдпункт 1).
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги (пiдпункт 1);
2.
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння
(пiдпункт 2)
3.
Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на
зборах рiшень (пiдпункт 3);
4.
Iнформацiя про Наглядову раду Товариства (пiдпункт 4). Iнформацiя про виконавчий
орган Товариства (пiдпункт 4)
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до Звiту незалежного аудитора,
стосовно суттєвої невiдповiдностi та суттєвих викривлень iнформацiї у пунктах 1-4 (пiдпункти
1-4) та роздiлах 1-11 зазначених вище.
III. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ.
Звiт щодо вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
На виконання вимог ч.3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми
розглянули iнформацiю, наведену Товариством в Звiтi керiвництва за 2018 рiк.
Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання Звiту про управлiння (Звiту керiвництва) несе
управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства "Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп". Ця вiдповiдальнiсть включає створення,
впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб Звiт з
управлiння (Звiт керiвництва) не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи
помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку системи управлiння,

необхiдних для пiдготовки Звiту керiвництва.
Наша перевiрка не фiнансової iнформацiї, що мiститься в Звiтi керiвництва, проведена з метою
висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також з метою перевiрки iнформацiї,
зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок". Ми виконали цю перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв завдань з
надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка
обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:
розгляд iнформацiї, наведеної в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва), з метою
визначення того, чи вся iнформацiя розкрита у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок";
запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку Звiту про управлiння
(Звiту керiвництва), з метою отримання розумiння процедур контролю за збором i реєстрацiєю
даних та iнформацiї, наведених в Звiтi керiвництва;
огляд документiв, що пiдтверджують iнформацiю, наведену у Звiтi про управлiння
(Звiтi керiвництва);
виконання аналiтичних процедур щодо розкриття кiлькiсних показникiв в Звiтi про
управлiння (Звiтi керiвництва);
порiвняння iнформацiї, наведеної у Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва) з
фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2018 рiк та нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту
фiнансової звiтностi Товариства.
За результатами перевiрки iнформацiї, що включена в Звiт про управлiння (Звiтi керiвництва)
Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп"
за 2018 рiк, ми не виявили суттєвих викривлень та фактiв, якi б свiдчили про суттєву
невiдповiднiсть цiєї iнформацiї вимогам законодавства, зокрема статтi 40-1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок".
Звiт щодо вимог пункту 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть"
Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та тривалiсть виконання завдання
Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп" 20 березня 2019 року призначила Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит" на виконання завдання з обов'язкового аудиту
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2018 року.
Безперервна тривалiсть виконання завдань з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп"
становить 1 (один) рiк.
Аудиторськi оцiнки
Ми виконували завдання з аудиту фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до МСА.

З метою забезпечення основи для iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi ми виконали процедури оцiнки ризикiв, якi включали:
запити управлiнському персоналу та iншим вiдповiдальним працiвникам Товариства з
метою отримання iнформацiї для iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки;
-

аналiтичнi процедури;

-

спостереження;

-

iнспектування документiв.

Через властивi обмеження аудиту iснує ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової
звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується
вiдповiдно до МСА. Потенцiйний вплив властивих обмежень є особливо значущим у випадку
викривлення внаслiдок шахрайства. Тому, протягом усього аудиту ми зберiгали професiйний
скептицизм, визнаючи можливiсть iснування суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства,
незважаючи на минулий досвiд щодо сумлiнностi та чесностi управлiнського персоналу i тих,
кого надiлено найвищими повноваженнями.
Наприкiнцi аудиту ми виконали аналiтичнi процедури i здiйснили оцiнку, що iдентифiкованi в
ходi аудиту викривлення фiнансової звiтностi не свiдчать про шахрайство. Причинами
викривлень фiнансової звiтностi були недолiки внутрiшнього контролю та методологiчнi
помилки.
Ми наводимо статтi фiнансової звiтностi, якi, за нашими оцiнками, мають високий ризик
суттєвого викривлення, аудиторськi процедури, якi ми виконали у вiдповiдь на цi ризики, а
також основнi застереження щодо таких ризикiв:
1)
Ризик суттєвого викривлення статей фiнансової звiтностi "Основнi засоби та
нематерiальнi активи" внаслiдок неприйнятної оцiнки, безпiдставного визнання або невiрного
вiдображення в бухгалтерському облiку.
У вiдповiдь на оцiненi ризики ми виконали наступнi аудиторськi процедури: аналiз положень
облiкової полiтики Товариства, включаючи критерiї визнання та використану методологiю
оцiнки; перевiрка документiв, якi пiдтверджують проведення iнвентаризацiї та її результати;
iнспектування первинних документiв, що пiдтверджують факти придбання, полiпшення,
списання; перевiрка правильностi вiдображення операцiй з основними засобами та
нематерiальними активами в бухгалтерському облiку.
За результатами виконаних процедур ми дiйшли висновку, що статтi "Основнi засоби та
нематерiальнi активи" є не суттєво викривленими внаслiдок завищеного термiну використання
деяких нематерiальних активiв.
2)
Ризик суттєвого викривлення статтi "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги" у зв'язку з тим, що процес класифiкацiї дебiторської заборгованостi та
групування за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної
групи передбачають застосування значних суджень управлiнським персоналом або невiрного
вiдображення в бухгалтерському облiку.

У вiдповiдь на оцiненi ризики ми виконали наступнi аудиторськi процедури: аналiз положень
облiкової полiтики на предмет вiдповiдностi вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська
заборгованiсть"; аналiз умов договорiв щодо термiну погашення дебiторської заборгованостi;
перевiрка отримання оплати вiд дебiторiв пiсля звiтної дати; аналiз обґрунтованостi
визначення управлiнським персоналом коефiцiєнта сумнiвностi; перевiрка правильностi
вiдображення дебiторської заборгованостi в бухгалтерському облiку.
За результатами виконаних процедур ми дiйшли висновку, що стаття "Дебiторська
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" не мiстить суттєвого викривлення.
3)
Ризик суттєвого викривлення статтi "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)" внаслiдок iснування ризику його викривлення для досягнення цiльових значень
або невiрного вiдображення в бухгалтерському облiку.
У вiдповiдь на оцiненi ризики ми виконали наступнi аудиторськi процедури: аналiз положень
облiкової полiтики Товариства, включаючи критерiї визнання та момент визнання доходу;
аналiз умов договорiв на предмет визначення моменту передачi контролю над продукцiєю та
товарами покупцям; iнспектування первинних документiв, що пiдтверджують факт реалiзацiї;
аналiз продаж в розрiзi мiсяцiв, кварталiв з метою визначення незвичних коливань; перевiрка
правильностi вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку.
За результатами виконаних процедур ми дiйшли висновку, що стаття "Чистий дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" не мiстить суттєвого викривлення.
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних з
шахрайством
Iнформацiя щодо результативностi аудиту наведена в пiдроздiлi "Аудиторськi оцiнки" роздiлу
"Звiт щодо вимог пункту 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" нашого звiту.
Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства були:
iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства;
отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо оцiнених ризикiв суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства, шляхом розробки та виконання аудиторських процедур;
вжиття належних заходiв у вiдповiдь на шахрайство або пiдозрюване шахрайство,
iдентифiковане пiд час аудиту.
У доповнення до процедур, описаних в попередньому роздiлi, ми здiйснили: тестування
записiв бухгалтерського облiку та всiх коригувань, зроблених при складаннi фiнансової
звiтностi; огляд облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, на наявнiсть
упередженостi; аналiз економiчного обґрунтування значущих операцiй.
Ми не виявили будь-яких обставин, якi б могли свiдчити про можливiсть того, що фiнансова
звiтнiсть Товариства мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

Узгодженiсть аудиторського звiту та додаткового звiту для аудиторського комiтету
Ми пiдтверджуємо, що наш Звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом,
пiдготовленим i наданим наглядовiй радi Приватного акцiонерного товариства "Полтавський
олiйноекстракцiйний завод - Кернел Груп", згiдно з вимогами пункту 3 статтi 35 Закону
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Iншi послуги
Ми не надавали Приватному акцiонерному товариству "Полтавський олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп" будь-яких послуг заборонених законодавством. Ми також не надавали
аудиторськi послуги будь-яким суб'єктам господарювання, якi знаходяться пiд контролем
Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел
Груп".
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Обсяг нашого аудиту охоплював фiнансову звiтнiсть Товариства як окремого суб'єкта
господарювання з метою висловлення думки про те, чи складена фiнансова звiтнiсть, в усiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до Н П(С)БО.
Ми розробили i виконали аудиторськi процедури, характер i обсяг яких ґрунтувався на нашiй
оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi на рiвнi тверджень. Пiд час
розробки плану аудиту ми отримали розумiння Товариства i його середовища для того, щоб
виявити i оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, в тому числi внаслiдок
шахрайства або помилки. Ми оцiнили ризики суттєвого викривлення на рiвнi тверджень за
кожним класом операцiй, залишком рахунку i розкриттям iнформацiї та розробили подальшi
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики. Для класiв операцiй, залишкiв рахункiв i
розкриттям iнформацiї з бiльшим ризиком суттєвого викривлення ми виконали аудиторськi
процедури в бiльшому обсязi та з бiльшим розмiром аудиторської вибiрки.
В результатi виконання аудиторських процедур ми отримали обґрунтовану впевненiсть у
тому, що фiнансова звiтнiсть, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого звiту, в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненiсть - це високий рiвень впевненостi, проте не
є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують властивi обмеження аудиту, якi
призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких аудитор формує
висновки та на яких ґрунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, нiж
остаточними. Властивi обмеження аудиту є наслiдком: характеру фiнансової звiтностi,
характеру аудиторських процедур; та того, що аудит проводився у межах визначеного перiоду
часу.
Ключовим партнером з аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк була призначена
Лук'янова Неля Валерiївна, яка включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi, що ведеться Аудиторською палатою України, пiд номером 102569 та має досвiд
перевiрки фiнансової звiтностi Товариств понад 10 рокiв. Ключовий партнер є незалежним по
вiдношенню до Приватного акцiонерного товариства "Полтавський олiйноекстракцiйний
завод - Кернел Груп", згiдно з Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв та етичними вимогами, якi застосовуються в Українi до
аудиту фiнансової звiтностi.

IV. Основнi вiдомостi про суб'єкт аудиторської дiяльностi, що провiв аудит
Назва аудиторської фiрми, код за ЄДРПОУ:

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Донконсалтаудит", 33913531
Номер та дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого
АПУ
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi №4252, видане
рiшенням Аудиторської палати України вiд
29.01.2009 року №198/2, безстрокове,
реєстрацiйний номер у Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4252
Номер, дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi
Аудиторської палати України про
вiдповiднiсть системи контролю якостi №0456
видане рiшенням АПУ вiд 27.03.2014 року,
номер рiшення 291/4, дiйсне до 31.12.2019 року.
Мiсцезнаходження: 03040, м. Київ, пр-т. Голосiївський, буд.70
Телефон/ факс:

044-353-43-30

Вiдомостi про аудитора

Директор (аудитор) - Малиновська Iнна

Анатолiївна (№101789 в Реєстрi аудиторiв
та суб'єктiв аудиторської дiяльностi)
Партнер завдання з аудиту (аудитор) Лук'янова Неля Валерiївна (№102569 в
Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi)
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Договiр на проведення аудиту

№ 2003-16С/19 вiд 20 березня 2019 року

Дата початку 20 березня 2019 року

Свiдоцтво

Дата завершення

26 квiтня 2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є:
Ключовий партнер з аудиту
сертифiкат аудитора серiї А №005638,виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати
України №130 вiд 25.12.2003 року.
_______________ Н.В. Лук'янова
Директор ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ
сертифiкат аудитора серiї А №005061,виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати
України №106 вiд 30.01.2002 року.
________________I.А. Малиновська
Адреса аудитора: 03040, м. Київ, пр-т Голосiївський, буд.70
Номер звiту незалежного аудитора

№2003-16C/19

Дата звiту незалежного аудитора 26 квiтня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвна особа емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю
емiтента, стверджує про те, що, наскiлькi це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 р.
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
емiтента.
Вiд iменi керiвництва - Данильченко Сергiй Анатолiйович, директор.
Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем емiтента - вiдсутнi.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть емiтентом не складається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

1
31.01.2018
01.02.2018
01.02.2018
16.04.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
17.04.2018

16.04.2018
07.05.2018

17.04.2018
07.05.2018

10.05.2018

11.05.2018

15.06.2018
17.12.2018

15.06.2018
18.12.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

