Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30/04-01
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Генеральний
директор
(посада)

Мельник Iван Iванович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік
1. Повне найменування
емітента

2. Організаційно-правова
форма емітента

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"
Приватне акцiонерне товариство
23981928

4. Місцезнаходження
емітента

85700 Донецька область Волноваський р-н мiсто Волноваха вул.Центральна, буд.6
В

6. Адреса електронної
пошти

ecoprod@emitent.net.ua

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 діяльність з
оприлюднення

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

5. Міжміський код, телефон
(044) 2282572 (044) 2282572
та факс емітента

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
Рiшення наглядової ради емiтента про затвердження рiчної iнформацiї емiтента за
рішення загальних зборів
2020 рiк. Протокол №12 вiд 16.04.2021р. від 16.04.2021
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення
оприлюднення).
9. 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 подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

http://www.ecoprod.com.ua/korporativnoe-upravlenie/
(URL-адреса

сторінки)

30.04.2021
(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
4. Інформація щодо 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 щодо 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 мають бути 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 емітента;
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;

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X
X
X

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;

X
X
X

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 такого емітента.

X

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 про 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.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

29. Річна фінансова звітність.

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X
X

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.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.

X

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.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод
емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя 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"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у
емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКОПРОД"

3. Дата проведення державної реєстрації

17.05.1996

2. Скорочене найменування (за наявності).
4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн.)

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

ПрАТ "ЕКОПРОД"
Донецька область
14489486.98

0.000

0.000
734

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11
01.41
46.21

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І
НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І
КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "Кредi Агрiколь Банк" м. Київ

2) МФО банку

300614

3) IBAN

UA033006140000026003000004421

5) МФО банку

300614

6) IBAN

UA033006140000026003000004421

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який АТ "Кредi Агрiколь Банк" м. Київ
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :
1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) ідентифікаційний код
юридичної особи
4) місцезнаходження
5) опис

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) ідентифікаційний код
юридичної особи
4) місцезнаходження
5) опис

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) ідентифікаційний код
юридичної особи
4) місцезнаходження
5) опис

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) ідентифікаційний код
юридичної особи
4) місцезнаходження
5) опис

БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД "АГРО-ТУРБОТА"
Благодiйна органiзацiя
40665394
85700, Донецька обл., Волноваський р-н., м. Волноваха, вул. Центральна,
буд. 6-В
Скорочена назва: БФ "АГРО-ТУРБОТА" Зареєстрований в ЄДР 18.07.2016
р. Основний вид дiяльностi згiдно з КВЕД: 88.99 Надання iншої соцiальної
допомоги без забезпечення проживання, н. в. i. у. Основними аспектами
органiзацiйної дiяльностi Благодiйного фонду "Агро-Турбота" є такi сфери
соцiального життя: - освiта (школи-iнтернати, дитячi будинки); рiзноманiтнi органiзацiї та проекти, що займаються сферою спорту та
фiзичної культури; - спецiальнi соцiальнi програми та iфнфрастуктурнi
проекти; - громадськi та некомерцiйнi органiзацiї; - багатоманiтнi релiгiйнi
органiзацiї; - сфера культури та мистецтва
ТОВ "Екоснек"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36328094
85700, Донецька обл., Волноваський район, мiсто Волноваха, ВУЛ. 100
РОКIВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, будинок 13
Дата запису в ЄДР: 02.09.2009. Види дiяльностi за КВЕД: Код КВЕД 10.61
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
(основний); Код КВЕД 10.89 Виробництво iнших харчових продуктiв, не
вiднесених до iнших угруповань; Код КВЕД 46.38 Оптова торгiвля iншими
продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
ТОВ "Спiльне українсько-польське пiдприємство "Екотоп"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
38125856
85700, Донецька обл., Волноваський район, мiсто Волноваха, вул.
Центральна, будинок 6 В
Дата запису в ЄДР: 22.06.2012. Види дiяльностi за КВЕД: Код КВЕД 01.13
Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв;
Код КВЕД 01.25 Вирощування ягiд, горiхiв, iнших плодових дерев i
чагарникiв; Код КВЕД 46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом,
рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами; Код КВЕД
46.31 Оптова торгiвля фруктами й овочами; Код КВЕД 46.71 Оптова
торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних вiдходiв (основний).
ТОВ "Iскра-Слобода"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
39548138
42312, Сумська обл., Сумський район, село Басiвка, ВУЛИЦЯ ТЕСЛЕНКА,
будинок 6 А
Дата запису в ЄДР: 15.12.2014. Види дiяльностi за КВЕД: Код КВЕД 46.15
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi меблями, господарськими товарами,
залiзними та iншими металевими виробами; Код КВЕД 46.21 Оптова
торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин;
Код КВЕД 46.61 Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й
устаткованням; Код КВЕД 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними
матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; Код КВЕД 46.90

Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний)

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та
інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним періодом
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у порiвняннi з попереднiми звiтними
перiодами не вiдбувалось.

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
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства за звiтний перiод - 734 осiб.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
(осіб) - 3 осіб.
Середня чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осіб)- 7 осіб.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 79 347 862,27 грн.
Кадрова програма емітента - залучення висококваліфікованих, досвідчених
працівників.

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.

Спільна 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 дiльнiсть 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
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб Товариство за звiтний перiод не
отримувало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Станом на 31.12.2020 основнi засоби Товариства вiдображенi за фактичними
витратами, що були понесенi для їхнього придбання. Амортизацiя основних засобiв
нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя нематерiальних
активiв здiйснюється на прямолiнiйнiй основi виходячи з термiнiв корисної дiї
нематерiального активу. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв
нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 % його
амортизованої вартостi. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом
середньозваженої собiвартостi. Оцiнка товарiв в роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється
за цiнами продажу.

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), середньореалізаційні 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;
Товариство виробляє широкий спектр продуктiв вiдповiдно до напрямiв дiяльностi.
Ключовими напрямами є рослинництво та тваринництво молочного напрямку. Продукт
рослинництва - це товарна та продовольча пшениця, ячмiнь, просо, горох, соняшник,
кукурудза, якi Товариство реалiзує переважно на внутрiшньому ринку. Для власних
потреб тваринництва - годування великої рогатої худоби - Товариство проводить
заготiвлю грубих i соковитих кормiв, також проводиться заготiвля силосу кукурудзи
для потреб енергогенеруючого активу - бiогазового заводу. Ключовий продукт
тваринництва - молоко. За 2020р. ралізовано 8073,6 тон молока українським
представникам великих молокопереробних компаній. Частина продукції насінництва насіння кукурудзи, ячменю, еспарцету, люцерни, соняшника - реалізується на адресу
місцевих споживачів. В цілому у 2020 році відсоток реалізації споживачам достатньо
невисокий - не перевищує 1%, оскільки продукція насіннєвого заводу
використовувалася для задоволення власних потреб виробництва у напрямі
"Рослинництво". Компанія має наміри змінювати структуру реалізації в залежності
від кон'юнктури ринку.Продукт роботи біогазового заводу - електрична енергія, яка
реалізується на оптовий енергетичний ринок України. Завод за 2020 рік виробив
7022617 Квт/год. електричної енергії, з яких 5575133 Квт/год. було продано в
електричні мережі, 1447484 Квт/год. було використано для власних потреб
біогазового заводу. Продаж електричної енергії здійснюється за "зеленим тарифом",
у 2020 році було продано електричної енергії на загальну 20311.4 тисяч гривень
(без ПДВ). Компанія застосовує побічні продукти виробництва біогазового заводу:
залишки виробничого циклу у рідкій формі в якості добрив вносяться на оброблювані
поля, а теплова енергія використовується для обігріву адміністративних та
виробничих приміщень.
В цілому ринок сільськогосподарської продукції, а по групі зернових і олійних
культур в особливості, є у високому ступені конкурентним. На ринку присутня велика
кількість виробників з однаковою за якістю продукцією, і жоден з виробників не
може впливати на ціну продукції на ринку.
У 2020 році Компанія переважно задовольняла потреби внутрішнього українського
ринку. Незначна кількість продукту - до 1% - була реалізована на експорт через
українських представників.
Особливим ринком є оптовий ринок електричної енергії України, куди реалізується
ключовий продукт виробництва біогазового заводу. Продаж електричної енергії
здійснюється за "зеленим тарифом" Державному підприємству "Гарантований покупець".
За 2020 рік у Товариства є ризик неотримання грошових коштів за поставлену у
березні - липні 2020 року за зеленим тарифом електроенергію. На при кінці року
Товариство звернулося до господарського суду з позовами до ДП "Гарантований
покупець" про стягнення заборгованості за поставлену електричну енергію та
штрафних санкцій.
Протягом 2020 року не було прямих експортних поставок, що Компанія планує
виправити наступного року.
Виробничі потужності рослинництва представлені близько 26 тис. гектарів земель у
східному регіоні України та близько 4 тис. гектарів на півночі України, широким
парком сільськогосподарської техніки.
У рослинництві Компанія використовує технологію мінімального обробітку (технологія
Mini-Till) для обробки посівних площ, зайнятих під зернові і технічні культури.

Молочне виробництво нараховує близько 1,7 тис. голів дійного поголів'я, яке
зосереджене на 3 фермах в Донецькій області. За 2020 рік було вироблено 8942,7 тон
та реалізовано 8073,6тон молока, що більше на 7,5% у порівнянні до рівня
попереднього року (7511,3 тон).
Компанія є племінним репродуктором з вирощування великої рогатої худоби Червонорябої породи, Українсько чорно-рябої породи та Голштин.

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 лютому 2017 р. Товариством за 11 963 тис. грн. було придбано частку у статутному
капiталi ПрАТ "Iскра", яка складає 98,14%. У груднi 2019 року акцiї ПрАТ "Iскра"
Товариством були проданi фiзичним особам за 5 005 441,00 гривень з вiдстроченням
платежу до 31 грудня 2021 року. У 2014 роцi Товариство придбало за грошовi кошти
частку у статутному капiталi ТОВ "Екоснек" (75%). Товариство володiє iнвестицiями
у компанiю ТОВ "Спiльне Українсько-Польське Пiдприємство "Екотоп" (50%). Також у
2017 р. Товариство придбало за грошовi кошти 100% частку у статутному капiталi ТОВ
"Iскра-Слобода". На прикінці 2019 року ПрАТ "ЕКОПРОД" здійснело відчуження 98,14%
акцій ПрАТ "Iскра" афільованим особам за 5 005 441,00 гривень, а саме Мельнику
І.І. - 29,443769% за 1 501 632,25 гривень та Мельнику В.І. - 68,702132% за 3 503
808,75 гривень.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2020 г. на балансi Товариства облiковуються основнi засоби (за
залишковою вартiстю) - 341837 тис грн Ступiнь зносу виробничих основних засобiв
станом на 31.12.2020 p. складає 39,8 % вiд первiсної вартостi. Виробничi
потужностi рослинництва представленi близько 26 тис. гектарами земель у схiдному
регiонi України, широким парком сiльськогосподарської технiки, включаючи 3
самохiднi оприскувачi, 18 зернозбиральних комбайнiв, 4 посiвнi зерновi комплекси,
а також зерновi та просапнi сiвалки марок John Deere та Massey Ferguson. З 2017
року Товариством введено в експлуатацiю власний бiогазовий завод, який почав
генерувати енергiю з 01.01.2018 р.
У 2021 рік на території міста Волноваха заплановано будівництво сучасного
комбікормового заводу потужністю до 5 тон на годигу із застосуванням обладнання
компанії Skiold, Данія, також заплановано будівництво силоса для зберігання
сільгосппродкції 5 000 тон на території смт.Святогорівка, Добропільського району,
що призведе до збільшення потужностей існуючого зерноприймально-сушарного
комплексу до 20000 тон та будівництво сараю для вирощування молодняка великої
рогатої худоби на території Прохорівскьої МТФ з частковою компенсацією вартості за
рахунок бюджетних коштів.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Господарська дiяльнiсть та доходи Товариства у рiзнiй мiрi пiддаються впливу
полiтичних, правових та фiнансових змiн, що вiдбуваються в Українi. Окрiм того,
дiяльнiсть Товариства носить сезонний характер i у значнiй мiрi залежить вiд
природних ресурсiв, клiматичних умов тощо. На сучасному етапi свого розвитку
Товариство освоює новi напрямки у веденнi сiльського господарства - виробництво
бiопалива. Проте, недосконалiсть чинного законодавства та очiкуванi змiни у ньому
можуть як покращити, так i вчинити негативний вплив на цей вид дiяльностi.
Характер та частоту подiй та явищ, пов'язаних з такими ризиками, так само як i
їхнiй вплив на майбутню господарську дiяльнiсть та прибуток Товариства на даний
момент визначити неможливо. Об'єктивним ризиком дiяльностi Товариства є

територiальна розташованiсть бiльшостi угiдь - у безпосереднiй близькостi до
"сiрої зони" воєнно-полiтичного конфлiкту на Донбасi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство протягом звітного перiоду ситуативно реагувало на тi чи iншi ризики, з
якими воно стикалося пiд час роботи. Керiвництво Товариства розумiє, що розробка
Плану управлiння ризиками дозволить оптимiзувати ресурси, в бiльшостi випадкiв
запобiгти суттєвим негативним наслiдками реалiзацiї ризикiв. Такою Керiвництво
вбачає одну з оперативних цiлей у становленнi та розвитку ризик-менеджменту в
Товариствi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
НЕМАЄ

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)
Ключовим драйвером генерацiї маржi є напрям "Рослинництво" - дохiд Товариство
отримує вiд реалiзацiї зернових, олiйних та технiчних культур й багаторiчних трав
власного виробництва. Напрям "Тваринництво" частково забезпечується за рахунок
рослинництва. Для оптимiзацiї витрат на рослинництво Товариство розвиває напрямок
"Насiнництво". Вершиною пiрамiди вартостi в структурi Товариства є введення в
експлуатацiю бiогазового заводу - напрям "Енергогенерацiя". В найближчих планах освоєння теплової енергiї, як побiчного продукту основного виробництва заводу.
Взагалi стратегiя розвитку Товариства орiєнтована на збiльшення ефективностi
виробництва. Використання новiтнiх досягнень в галузi селекцiї та використання
високовиробничих та стiйких до зараження гiбридiв, а також комплекс заходiв з
пiдготовки насiннєвого матерiалу пiдвищують можливостi отримувати прибутки навiть
у роки з дуже несприятливими погодними умовами.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Починаючи з 2016 року Компанія розвиває напрямок виробництва "Насінництво". У 2020
році спеціалісти Компанії у співпраці з профільними науково-дослідницькими
установами продовжують проводити селекційну роботу з виведення сортів пшениці, а
також вирощують вирощують гібриди кукурудзи та соняшника, які більш пристосовані
до культивування у східних регіонах країни.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента - відсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Загальнi збори Товариства
Наглядова рада Товариства
Виконавчий орган Товариства

Структура

Персональний склад
Загальна кiлькiсть осiб, що включена до перелiку акцiонерiв, який було отрмано для
У Загальних зборах акцiонерiв можуть брати участь особи,
підготовки цього звіту станом на 31.12.2020р., складає 3 (Три) акцiонера, яким
вклченi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку
належать 173 (сто сiмдесят три) штук простих iменних акцiй, а саме: Мельник Iван
участь, або їх представники.
Iванович, Мельник Олександр Iванович, Мельник Вячеслав Iванович.
До складу наглядової ради входять: Голова Наглядової
Голова Наглядової ради Мельник Вячеслав Iванович
ради та два Члени Наглядової ради. Комiтетiв Наглядової
Член Наглядової ради Рогаченко Богдан Сергiйович
ради не створено.
Член Наглядової ради Малова Марiя Iванiвна
Виконавчим органом є одноособовий орган - генеральний
Генеральний директор Мельник Iван Iванович
директор Товариства, який здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№
з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народже
ння

1

2

3

4

1

Генеральний директор

Мельник Iван Iванович

1948

Дата набуття
Найменування підприємства,
повноважень та
ідентифікаційний код
термін, на який
юридичної особи та посада,
обрано
яку займав
(призначено)

Освіта

Стаж
роботи
(років)

5

6

7

8
26.04.2016 строком
повноважень на 10
рокiв

50

АТЗТ "Екопрод А.Т."
23981928
Начальник Головного
управлiння агропромислового
розвитку Донецької
облдержадмiнiстрацiї,
генеральний директор

Вища, закiнчив Полтавський
сiльгоспiнститут, Економiст з
бухгалтерського облiку в
сiльському господарствi

Посадова особа призначена на посаду Генерального Директора Товариства зi строком повноважень 10 рокiв.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
В теперiшнiй час є одноосiбним виконавчим органом та працює Генеральним Директором ПрАТ "ЕКОПРОД".
Повноваження та обов'язки:
-затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;
-розробляє штатний розклад та фондоплати працi Товариства;
-затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-приймає рiшення про консервацiю (розконсервацiю ) основних засобiв Товариства;
-органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
-приймає рiшення про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-вживає заходи щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю;
Опис
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;
-приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства.
-здiйснює оперативне керiвництво всiєю роботою Товариства вiдповiдно до розробленого Загальними зборами планами;
-з урахуванням положень цього Статуту, чинить вiд iменi Товариства угоди, пiдписує їх i забезпечує їх виконання; -розпоряджається всiм майном Товариства, включаючи
фiнансовi засоби Товариства в межах, визначених цим Статутом;
-без доручення дiє вiд iменi Товариства;
-з урахуванням положень Статуту чинить вiд iменi Товариства усякого роду правочини, укладає будь-якi угоди та договори передбаченi чинним законодавством, пiдписує
їх i забезпечує їх виконання, а також здiйснює iншi юридичнi акти, пов'язаних зi господарською дiяльнiстю Товариства.
-видає та пiдписує доручення;
-розпоряджається кредитними коштами Товариства;
-вiдкриває в банку поточнi i iншi рахунки вiд iменi Товариства;

-контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;
-бере участь у пiдписаннi i розiрваннi колективного i iндивiдуального договорiв iз робiтниками Товариства ;
-застосовує до робiтникiв мiри заохочення i стягнення вiдповiдно до Правил внутрiшнього розпорядку;
-приймає рiшення i видає накази по оперативним питанням внутрiшньої дiяльностi Товариства;
-приймає та звiльняє працiвникiв;
-чинить будь-якi iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, за винятком тих, що вiдповiдно до дiйсного Статуту належать до виняткової компетенцiї Наглядової
ради та Загальних Зборiв. Мельник I.I. обiймає посаду голови С(Ф)Г "Лотос" (м. Волноваха) та зареєстрований як фiзична особа-пiдприємець.
Загальний стаж роботи: 50 років.
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 453 313,00 грн.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

2

Голова Наглядової ради

Мельник Вячеслав Iванович

1979

Вища, закiнчив Донецький
державний iнститут економiки
та торгiвлi iм. ТуганБарановського, економiст
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АТЗТ "Екопрод А.Т."
23981928
В.о. генерального директора,
перший заступник
генерального директора

28.04.2020 на 3
роки

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
В теперiшнiй час працює першим заступником Генерального директора ПрАТ "ЕКОПРОД".
Розмiр винагороди за виконання покладених функцiй на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такi договори можуть бути як цивiльноправовими, так i трудовими.
Повноваження та обов'язки:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про
акцiонернi товариства";
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
Опис -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
-обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;
-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; -прийняття рiшення про вiдсторонення голови або
члена Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; -обрання та припинення
повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
законодавством України;
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, та мають право на участь у Загальних зборах
вiдповiдно до положень чинного законодавства України;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинiв (серiї взаємозв'язаних
правочинiв) становить вiд 10 до 25 % вiд балансової вартостi активiв Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здiйснюється
правочин;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, i
встановлення розмiру оплати їх послуг;
-надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до
чинного законодавства України;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України.
Мельник В.I. за сумiсництвом обiймає посаду голови ФГ "МЕЛЬНИК В.I." та зареєстрований як фiзична особа-пiдприємець.
Загальний стаж роботи: 18 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2020 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Мельника Вячеслава Iвановича.
Рiшення прийнято у зв'язку з наявними пропозицiями акцiонерiв змiнити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та
обрати Малову М.I. до складу Нагляової ради. Особа володiє часткою 24,8555% до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.04.2019 р. - 28.04.2020 р.
Рiшенням Наглядової ради Товариства, засiдання якої вiдбулося 28.04.2020 року обрано Головою Наглядової ради Мельника Вячеслава Iвановича. Рiшення прийнято у
зв'язку з наявними пропозицiями акцiонерiв змiнити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.I. до
складу Нагляової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 24,8555% до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова ФГ "МЕЛЬНИК
В.I.", фiзична особа пiдприємець, Голова Наглядової ради ПрАТ "ЕКОПРОД". Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2020 року обрали Мельника
Вячеслава Iвановича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради, яке вiдбулося 28.04.2020 року обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту
Товариства.
3

Член Наглядової Ради

Шик Вiкторiя Володимирiвна

1978

Вища, закiнчила
Мiжрегiональну академiю
управлiння персоналом за
спецiальнiстю "Правознавство"
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ПрАТ "Екопрод"
23981928
Головний юрисконсульт

22.04.2019 на 3
роки

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. В теперiшнiй час працює головним юрисконсультом ПрАТ "ЕКОПРОД".
Розмiр винагороди за виконання покладених функцiй на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такi договори можуть бути як цивiльноправовими, так i трудовими.
Акцiями Товарисва не володiє.
Повноваження та обов'язки:
Опис -затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про
акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
-обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;
-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; -прийняття рiшення про вiдсторонення голови або
члена Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
законодавством України; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, та мають право на
участь у Загальних зборах вiдповiдно до положень чинного законодавства України;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинiв (серiї взаємозв'язаних
правочинiв) становить вiд 10 до 25 % вiд балансової вартостi активiв Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здiйснюється
правочин;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, i
встановлення розмiру оплати їх послуг;
-надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до
чинного законодавства України;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України.
Шик Вiкторiя Волоимирiвна зареєстрована як самозайнята особа - адвокат.
Загальний стаж роботи: 14 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2020 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Шик Вiкторiї Володимирiвни.
Рiшення прийнято у зв'язку з наявними пропозицiями акцiонерiв змiнити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та
обрати Малову М.I. до складу Нагляової ради. Особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: 22.04.2019 р. - 28.04.2020 р.
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Член Наглядової Ради

Рогаченко Богдан Сергiйович

1977

Вища, закiнчив Донецький
комерцiйний iнститут

21

ПрАТ "Екопрод"
23981928
Заступник директора з розвитку

28.04.2020 на 3
роки

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Зареєстрований як фiзична особа-пiдприємець.
Розмiр винагороди за виконання покладених функцiй на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такi договори можуть бути як цивiльноОпис правовими, так i трудовими.
Повноваження та обов'язки:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про
акцiонернi товариства";
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
-обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;
-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; -прийняття рiшення про вiдсторонення голови або
члена Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
законодавством України;
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, та мають право на участь у Загальних зборах
вiдповiдно до положень чинного законодавства України;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинiв (серiї взаємозв'язаних
правочинiв) становить вiд 10 до 25 % вiд балансової вартостi активiв Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здiйснюється
правочин;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, i
встановлення розмiру оплати їх послуг;
-надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до
чинного законодавства України;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України.
Рогаченко Богдан Сергiйович за сумiсництвом обiймає посаду голови ФГ "РБС-АГРО".
Загальний стаж роботи: 21 рік.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2020 року обрано Членом Наглядової ради Рогаченко Богдана Сергiйовича. Особа є
представником акцiонера фiзичної особи Мельника Iвана Iвановича. Рiшення прийнято у зв'язку з наявними пропозицiями акцiонерiв змiнити склад Наглядової ради, а
саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.I. до складу Нагляової ради. Особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник
генерального директора з розвитку ПрАТ "ЕКОПРОД", Голова ФГ "РБС-Агро".
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Головний бухгалтер

Малова Марiя Iванiвна

1963

Вища, закiнчила Харкiвський
сiльськогосподарський
iнститут, економiст

32

АТЗТ "Екопрод А.Т."
23981928
головний бухгалтер

01.01.2005
безстороково

бухгалтерського облiку

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер забезпечує:
а) розробку бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
б) розгляд договорiв (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартостi активiв Товариства.
в) пiдготовку щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння);
г) органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв;
Опис
д) надання висновку щодо доцiльностi отримання довгострокових позик;
е) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства.
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи: 32 роки.
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 270 364,00 грн.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
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Член Наглядової ради

Малова Марiя Iванiвна

1963

Вища, закiнчила Харкiвський
сiльськогосподарський
iнститут, економiст
бухгалтерського облiку

32

ПрАТ "ЕКОПРОД"
23981928
Головний бухгалтер

28.04.2020 на три
роки

Розмiр винагороди за виконання покладених функцiй на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такi договори можуть бути як цивiльноправовими, так i трудовими.
Акцiями Товарисва не володiє.
Повноваження та обов'язки:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про
акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
Опис
-обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;
-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; -прийняття рiшення про вiдсторонення голови або
члена Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
законодавством України; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, та мають право на
участь у Загальних зборах вiдповiдно до положень чинного законодавства України;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинiв (серiї взаємозв'язаних
правочинiв) становить вiд 10 до 25 % вiд балансової вартостi активiв Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здiйснюється
правочин;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, i
встановлення розмiру оплати їх послуг;
-надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до
чинного законодавства України;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України.
Загальний стаж роботи: 32 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2020 року обрано Членом Наглядової ради Малову Марiю Iванiвну. Особа є представником
акцiонерiв Мельника Вячеслава Iвановича, Мельника Iвана Iвановича. Рiшення прийнято у зв'язку з наявними пропозицiями акцiонерiв змiнити склад Наглядової ради, а
саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.I. до складу Нагляової ради. Особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний
бухгалтер.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Мельник Iван Iванович

90

52.02312138728

90

0

43

24.85549132948

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Головний бухгалтер

Мельник Вячеслав Iванович

Шик Вiкторiя Володимирiвна
Рогаченко Богдан Сергiйович
Малова Марiя Iванiвна

Привілейовані
іменні

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Місцезнаходження

0.000000000000
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Мельник Iван Iванович

52.023100000000

Мельник Олександр Iванович
Мельник Вячеслав Iванович

23.121400000000
24.855500000000
Усього

100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Можливостi розвитку Товариство вбачає в пiдвищеннi якостi роботи з власниками земельних дiлянок, розробцi
нових продуктiв насiнництва, оптимiзацiї бiзнес процесiв. Труднощi господарювання в 2020 роцi пiдштовхують
акцiонерiв Товариства до перегляду бiзнес-моделi та аналiзу ланцюжка формування вартостi з метою пошуку
оптимiзацiй та скорочення витрат. Найближчим часом Товариство планує оновити пiдходи до роботи з пайовиками
та перейти на новий якiсний рiвень управлiння земельним банком з метою пiдвищення прозоростi взаємодiї з
ключовими контрагентами - власниками земельних дiлянок. В найближчих планах - освоєння теплової енергiї, як
побiчного продукту основного виробництва заводу. У 2021 роцi Товариство планує будiвництво комбiкормового
заводу на територiї м.Волноваха, що суттєво знизить затрати з виробництва комбiкормiв для власного споживання
та будiвництва комплексу сепарацiї дiгестату бiогазового заводу з подальшим тимчасовим зберiганням рiдкого
добрива (рiдкої фракцiї дiгестату) у бiоставках вiдкритого типу (лагуни), що є кiнцевим продуктом технологiчного
циклу роботи iснуючого бiогазового заводу.

2. Інформація про розвиток емітента.
Товариство виробляє широкий спектр продуктiв вiдповiдно до напрямiв дiяльностi. Ключовими напрямами є
рослинництво та тваринництво молочного напрямку. Продукт рослинництва - це товарна та продовольча пшениця,
ячмiнь, просо, горох, соняшник, кукурудза, якi Товариство реалiзує переважно на внутрiшньому ринку. Для
власних потреб тваринництва - годування великої рогатої худоби - Товариство проводить заготiвлю грубих i
соковитих кормiв, також проводиться заготiвля силосу кукурудзи для потреб енергогенеруючого активу бiогазового заводу. Ключовий продукт тваринництва - молоко. За 2020р. ралізовано 8073,6 тон молока
українським представникам великих молокопереробних компаній. Частина продукції насінництва - насіння
кукурудзи, ячменю, еспарцету, люцерни, соняшника - реалізується на адресу місцевих споживачів. В цілому у 2020
році відсоток реалізації споживачам достатньо невисокий - не перевищує 1%, оскільки продукція насіннєвого
заводу використовувалася для задоволення власних потреб виробництва у напрямі "Рослинництво". Компанія має
наміри змінювати структуру реалізації в залежності від кон'юнктури ринку.Продукт роботи біогазового заводу електрична енергія, яка реалізується на оптовий енергетичний ринок України. Завод за 2020 рік виробив 7022617
Квт/год. електричної енергії, з яких 5575133 Квт/год. було продано в електричні мережі, 1447484 Квт/год. було
використано для власних потреб біогазового заводу. Продаж електричної енергії здійснюється за "зеленим
тарифом", у 2020 році було продано електричної енергії на загальну 20311.4 тисяч гривень (без ПДВ). Компанія
застосовує побічні продукти виробництва біогазового заводу: залишки виробничого циклу у рідкій формі в якості
добрив вносяться на оброблювані поля, а теплова енергія використовується для обігріву адміністративних та
виробничих приміщень.
В цілому ринок сільськогосподарської продукції, а по групі зернових і олійних культур в особливості, є у високому
ступені конкурентним. На ринку присутня велика кількість виробників з однаковою за якістю продукцією, і жоден
з виробників не може впливати на ціну продукції на ринку.
У 2020 році Компанія переважно задовольняла потреби внутрішнього українського ринку. Незначна кількість
продукту - до 1% - була реалізована на експорт через українських представників.
Особливим ринком є оптовий ринок електричної енергії України, куди реалізується ключовий продукт
виробництва біогазового заводу. Продаж електричної енергії здійснюється за "зеленим тарифом" Державному
підприємству "Гарантований покупець". За 2020 рік у Товариства є ризик неотримання грошових коштів за
поставлену у березні - липні 2020 року за зеленим тарифом електроенергію. На при кінці року Товариство
звернулося до господарського суду з позовами до ДП "Гарантований покупець" про стягнення заборгованості за
поставлену електричну енергію та штрафних санкцій.
Протягом 2020 року не було прямих експортних поставок, що Компанія планує виправити наступного року.
Виробничі потужності рослинництва представлені близько 26 тис. гектарів земель у східному регіоні України та
близько 4 тис. гектарів на півночі України, широким парком сільськогосподарської техніки.
У рослинництві Компанія використовує технологію мінімального обробітку (технологія Mini-Till) для обробки
посівних площ, зайнятих під зернові і технічні культури.
Молочне виробництво нараховує близько 1,7 тис. голів дійного поголів'я, яке зосереджене на 3 фермах в Донецькій
області. За 2020 рік було вироблено 8942,7 тон та реалізовано 8073,6тон молока, що більше на 7,5% у порівнянні
до рівня попереднього року (7511,3 тон).
Компанія є племінним репродуктором з вирощування великої рогатої худоби Червоно-рябої породи, Українсько
чорно-рябої породи та Голштин.
Протягом 2020 року Компанія продовжує оновлення підходів до роботи з власниками земельних ділянок та
перейти на новий якісний рівень управління земельним банком з метою підвищення прозорості взаємодії з
ключовими контрагентами - власниками земельних ділянок. Попереднім результатом став проект першого
Регламенту щодо роботи з власниками земельних ділянок.

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

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного
управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N
118.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не
було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

24.04.2020
Дата проведення
76.878612716763
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Річні
X

Позачергові

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його
розгляду.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора.
7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2019 та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень та вiдкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться
з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Шик В.В., Членом лiчильної комiсiї Вербова Л.Є., Членом
лiчильної комiсiї Семенчук О.Г.
По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Мельник Iвана Iвановича, Секретарем зборiв Мельник Вячеслава
Iвановича.
По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з
питань порядку денного - бюлетенями.
По питанню №4 порядку денного: Звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк та затвердження
заходiв за результатами його розгляду.
Вирiшили: Звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi
заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,
внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi
всiх служб Товариства.
По питанню №5 порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи:
Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень
та чинного законодавства; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї
компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
По питанню №6 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту
Генерального директора.
Вирiшили: 1) Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк.
2) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2019 та затвердження заходiв
за результатами його розгляду.
Вирiшили: Висновки зовнiшнього аудиту за 2019 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи:
Виконавчому органу, Наглядовiй радi та всiм службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки
згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
По питанню №8 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.

Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.
По питанню №9 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк з урахуванням
вимог, передбачених законом.
Вирiшили: Прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2019 рiк у сумi 7 375,00 тисяч
гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязi. Дивiденди за 2019 рiк не нараховувати та
не виплачувати.
По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та вiдкликання Наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Припинити повноваження та вiдкликати Наглядову раду Товариства.
По питанню №11 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.
Пiдсумок голосування:
ПIБ / Назва кандидата Кiлькiсть осiб, що проголосували Кiлькiсть отриманих голосiв
Мельник Вячеслав Iванович
(акцiонер) 3 170
Рогаченко Богдан Сергiйович
(представник акцiонера Мельника Iвана Iвановича) 3 170
Малова Марiя Iванiвна
(представник акцiонерiв Мельника Iвана Iвановича, Мельника Вячеслава Iвановича) 3 170
По питанню №12 порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Вирiшили: Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з
членами Наглядової Ради на перiод їх обрання.
По питанню №13 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про
характер правочинiв та їх граничну вартiсть.
Вирiшили: Попередньо, термiном на один рiк, до 28 квiтня 2021 року, схвалити значнi правочини, якi
будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором граничною сукупною вартiстю до
710 127 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинiв: укладення Товариством правочинiв з юридичними
особами, щодо надання або отримання послуг, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом
основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв; укладання
Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв лiзингу, договорiв комiсiї, експортних
договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, договорiв поруки, додаткових договорiв поруки,
договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового списання коштiв з банкiвських рахункiв
Товариства, договорiв доручення, управляння, дилерських договорiв, будь-яких iнших договорiв i
документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися Товариством у зв'язку з договорами фiнансування,
включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн до договорiв
фiнансування, що є укладеними на дату проведених цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi
протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв. Всi значнi правочини Генеральному
директору Товариства Мельник Iвану Iвановичу здiйснювати за погодженням з Наглядовою радою
Товариства.
Було розглянуто всi питання порядку денного. Пропозицiї до порядку денного надавалися лише
Наглядовою Радою Товариства.

Вид загальних зборів

Річні

25.06.2020
Дата проведення
76.878612716763
Кворум зборів
ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
Опис

Позачергові
X

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї та визначення особи,
уповноваженої на його пiдписання та здiйснення його державної реєстрацiї. Визначення дати набрання
чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства.
5. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2019 роцi, в тому
числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством,
вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Шик В.В., Членом лiчильної комiсiї Вербова Л.Є., Членом
лiчильної комiсiї Семенчук О.Г.
По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Мельник Iвана Iвановича, Секретарем зборiв Мельник Вячеслава
Iвановича.
По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з
питань порядку денного - бюлетенями.
По питанню №4 порядку денного: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у
новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на його пiдписання та здiйснення його державної
реєстрацiї. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства.
Вирiшили:
1) Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити його.
2) Уповноважити Генерального директора Товариства Мельник Iвана Iвановича пiдписати вiд iменi
Товариства Статут у новiй редакцiї.
3) Доручити Генеральному директору Товариства Мельник Iвану Iвановичу здiйснити всi необхiднi дiї
щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї (з правом передоручення).
4) Змiни до Статуту Товариства набувають чинностi: для загальних зборiв акцiонерiв та органiв
Товариства - з моменту прийняття такого рiшення (з моменту складення протоколу про пiдсумки
голосування), для третiх осiб - з дня державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї.
По питанню №5 порядку денного: Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi
Товариства у 2019 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог,
передбачених законодавством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2019 роцi.
Вирiшили:
1) Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2019 роцi у сумi 7 375 000,00 гривень, наступним чином:
50 % - на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства - 3 687 500,00 гривень;
5 % - на поповнення резервного капiталу Товариства - 368 7510,00 гривень;
45 % - на здiйснення витрат, передбачених фiнансовим планом Товариства на 2020 рiк - 3 318 750 гривень.
2) Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2019 рiк у розмiрi 3 687 500,00 гривень.
3) Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам.
4) Постановити, що, згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", Наглядова рада Товаиства
встановлює дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами
роботи Товариства у 2019 рокцi, а також порядок i строк їх виплати.
5) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивiдендiв
безпосередньо акцiонерам в порядку та строки, визначенi Наглядовою радою Товариства, а також, чинним
законодавствм України.
Було розглянуто всi питання порядку денного. Пропозицiї до порядку денного надавалися лише
Наглядовою Радою Товариства.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Так
X

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/н

X
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
виплата дивідендів

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити) д/н

д/н

Так
X

Ні
X
X

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Річні загальні

збори відбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори відбулися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Мельник Вячеслав Iванович

Рогаченко Богдан Сергiйович

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради організовує роботу
Наглядової ради, скликає її засідання та головує
на них, відкриває Загальні збори, організовує
обрання Голови та Секретаря Загальних зборів,
здійснює інші повноваження, передбачені
Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Члени Наглядової ради є посадовими особами
Товариства і несуть відповідальність у межах
своїх повноважень.
Основним функціональним обов'язком є
відвідування та робота на засіданнях Наглядової
ради.

Малова Марiя Iванiвна

X

Члени Наглядової ради є посадовими особами
Товариства і несуть відповідальність у межах
своїх повноважень.
Основним функціональним обов'язком є
відвідування та робота на засіданнях Наглядової

ради.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Дата засідання №
Кворум Загальний опис прийнятих рішень
28.02.2020
1
3 особи 1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за
наслідками роботи за 2 півріччя 2019 року.
04.03.2020
2
3 особи 1. Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕКОПРОД".
06.03.2020
3
3 особи 1. Про постановку на баланс Товариства та облік в ГУ Держпродспоживслужби
сільськогосподарської техніки.
2. Про призначення відповідальним за постановку на облік сільськогосподарської техніки в ГУ
Держпродспоживслужби.
10.03.2020
4
3 особи 1. Прийняття рішення про укладення Договорів про надання права користування
чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.
10.03.2020
5
3 особи 1. Розгляд питання про внесення змін до Договору про надання банківських
послуг №341CL від 22.02.2017 року (далі - Договір про надання банківських послуг 1) укладеного між
Товариством, ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "І С К Р А" (ідентифікаційний код 14005946) (далі
- ПрАТ "І С К Р А") та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код
14361575) (далі - Банк).
2. Розгляд питання про отримання Товариством та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "І С К Р А"
(ідентифікаційний код 14005946) (далі - ПрАТ "І С К Р А") банківських послуг і укладення відповідного договору
про надання банківських послуг (далі - Договір про надання банківських послуг 2) з АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк).
3. Розгляд питання про виступ Товариством солідарним боржником по борговим зобов'язанням ПрАТ "І С К Р А"
за договором про надання банківських послуг 2.
4. Розгляд питання про передачу в заставу майна Товариства в якості забезпечення виконання зобов'язань
Товариства та ПрАТ "І С К Р А" за Договором про надання банківських послуг №1.
5. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.
17.03.2020
6
3 особи 1. Про зняття з обліку в ГУ Держпродспоживслужби сільськогосподарської
техніки.
2. Про призначення відповідальним за зняття з обліку сільськогосподарської техніки в ГУ
Держпродспоживслужби.
09.04.2020
7
3 особи 1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства,
що скликані на 28 квітня 2020 року.
2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних
зборів акціонерів Товариства, що скликані на 28 квітня 2020 року.
13.04.2020
8
3 особи 1. Розгляд питання про передачу в заставу майна Товариства в якості
забезпечення виконання зобов'язань Товариства та ПрАТ "І С К Р А" за Договором про надання банківських
послуг №341CL від 22.02.2017 року (далі - Договір про надання банківських послуг) укладеного між Товариством,
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "І С К Р А" (ідентифікаційний код 14005946) (далі - ПрАТ "І С
К Р А") та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі Банк).
2. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.
28.04.2020
9
3 особи 1. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
30.04.2020
10
3 особи 1. Затвердження річної інформації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД" за 2019 рік.
28.05.2020
11
3 особи 1. Про постановку колісних транспортних засобів на реєстраційний облік та
перереєстрацію транспортних засобів в Теріторіальних сервісних центрах МВС України та/або Регіональних
сервісних центрах МВС України з метою дотримання норм діючого законодавства України(надалі - ТСЦ МВС
України та РСЦ МВС України відповідно).
2. Про постановку колісних транспортних засобів на бухгалтерський облік ПрАТ "ЕКОПРОД" відповідно до норм
діючого законодавства України.
3. Про призначення відповідальним за постановку на облік колісних транспортних засобів ТСЦ МВС України та
РСЦ МВС України.
28.05.2020
12
3 особи 1. Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕКОПРОД".
24.06.2020
13
3 особи 1. Про подання інформації в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області та/або РСЦ
ГСЦ МВС в Донецькій області щодо внесення змін до свідотства про реєстрацію транспортного засобу з метою
дотримання норм діючого законодавства України.
2. Про призначення відповідальним про поданння інформації в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області та/або
РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області.
25.06.2020
14
3 особи 1. Прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
2. Затвердження повідомлення акціонерам Товариства про виплату дивідендів.

31.07.2020
15
3 особи 1. Прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", зареєстроване місцезнаходження: 01001, м. Київ,
вулиця Грушевського, будинок 1 д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - "ПриватБанк"), договору про внесення змін до
Кредитного договору №MRVKLOK82711 від 29-11-2019 року, у зв'язку зі зміною платності (далі - "Договір про
внесення змін до Кредитного договору")
2.
Прийняття рішення про укладання з ПриватБанком договору про внесення змін до договору застави
№MRVKLOK82711/DZ від 29-11-2019 року та №MRVKLOK82711/DI від 29-11-2019 року (далі - Договір про
внесення змін до договору застави), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором.
3.
Прийняття рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з ПриватБанком
необхідних документів для оформлення кредиту, на підписання від імені Товариства (разом або окремо) Договору
про внесення змін до Кредитного договору, договору про внесення змін до договору застави, договору про
внесення змін до договору іпотеки, договору страхування майна, а також інших необхідних супроводжуючих
правочин документів.
07.08.2020
16
3 особи 1.Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за
наслідками роботи за 1 півріччя 2020 року.
23.09.2020
17
3 особи 1. Прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу нерухомого
майна.
2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.
25.09.2020
18
3 особи 1.Про постановку реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного
засобу на транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській
області з метою дотримання норм діючого законодавства України.
2. Про постановку колісного транспортного засобу на бухгалтерський облік ПрАТ"ЕКОПРОД" відповідно до норм
діючого законодавства України.
3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного
транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області.
16.10.2020
19
2 особи 1. Про постановку реєстраційний облік / перереєстрацію колісних транспортних
засобів в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Донецької області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Донецької області з метою дотримання
норм діючого законодавства України.
2. Про постановку колісних транспортних засобів на бухгалтерський облік ПрАТ"ЕКОПРОД" відповідно до норм
діючого законодавства України.
3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісних транспортних
засобів в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Донецької області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Донецької області.
05.11.2020
20
3 особи 1. Прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу нерухомого
майна.
2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.
25.11.2020
21
3 особи 1. Про постановку реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного
засобу на транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій
області з метою дотримання норм діючого законодавства України.
2. Про постановку автомобіля марки Renault, модель Duster Life 1.5D VF1HJD40666405673, 2020 року випуску, та
автомобіля марки Renault, модель Dokker Van, VF18SRPL466159025, 2020 року випуску, на бухгалтерський облік
ПрАТ"ЕКОПРОД" відповідно до норм діючого законодавства України.
3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію автомобілів в ТСЦ
РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області.
25.11.2020
22
3 особи 1. Про скасування Положення "Про порядок проведення конкурсу з відбору
суб'єктів аудиторської діяльності (далі - Аудитор), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового
аудиту фінансової звітності ПрАТ "ЕКОПРОД" від 01 лютого 2019 року та про затвердження Порядку проведення
конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ЕКОПРОД".
2.Про затвердження Тендерної (конкурсної) документації проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської
діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ
"ЕКОПРОД" за 2020 рік.
3.Про оголошення та проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені
для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ЕКОПРОД" за 2020 рік, про затвердження
проекту Інформаційного оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ЕКОПРОД" за
2020 рік, та про публікацію Інформаційного оголошення та Тендерної (конкурсної) документації
18.12.2020
23
3 особи 1. Надання згоди на вчинення значного правочину.
23.12.2020
24
3 особи 1. Про постановку автомобіля марки TOYOTA, модель LAND CRUISER PRADO
150, JTEBR3FJ60K174199, 2020 року випуску - 1 штука (надалі - колісний транспортний засіб) на реєстраційний
облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області та/або РСЦ
ГСЦ МВС в Донецькій області з метою дотримання норм діючого законодавства України.
2. Про постановку автомобіля марки TOYOTA, модель LAND CRUISER PRADO 150, JTEBR3FJ60K174199, 2020
року випуску, на бухгалтерський облік ПрАТ"ЕКОПРОД" відповідно до норм діючого законодавства України.
3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію автомобіля марки
TOYOTA, модель LAND CRUISER PRADO 150, JTEBR3FJ60K174199, 2020 року випуску в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в
Донецькій області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області.
24.12.2020
25
3 особи 1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ
МВС в Донецькій області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області з метою дотримання норм діючого
законодавства України наступних колісних транспортних засобів:
Самоскид МАЗ-457121-537-000, Шасі Y3M457121L0000030, Двигун - ВЕ12147902, 2020 року випуску - 1 штука;

Самоскид МАЗ-457121-537-000, Шасі Y3M457121L0000031, Двигун - ВЕ12148061, 2020 року випуску - 1 штука;
Самоскид МАЗ-457121-537-000, Шасі Y3M457121L0000032, Двигун - ВЕ12147903, 2020 року випуску - 1 штука.
2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ"ЕКОПРОД" відповідно до норм діючого законодавства України
вищчезазначених колісних транспортних засобів.
3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС
в Донецькій області та/або РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області вищчезазначених колісних транспортних засобів.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносятся
до компетенції Наглядової ради
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Комітети в складі наглядової ради
Інші (запишіть)
відсутні

Персональний склад комітетів
-

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі.
Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його
діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і
безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь
та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було
досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

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 (запишіть) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою

Так

Ні
X

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
д/н

X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний клад виконавчого органу

Генеральний директор - Мельник Iван Iванович

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень;
інформація про результати
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності
товариства.
Оцінка роботи виконавчого
органу

Функціональні обов'язки
Виконавчий орган Товариства в межах компетенцiї, визначеної
Статутом, Положенням "Про Виконавчий орган Товариства" та
чинним законодавством України, здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор має право: 1) дiяти
вiд iменi товариства, представляти його iнтереси в усiх
вiтчизняних та iноземних установах, пiдприємствах, органiзацiях;
2) розпоряжатися майном пiдприємства у межах своїх
повноважень згiдно iз чинним законодавством, статутом
товариства та рiшень Вищого органу товариства; 3) укладати
господарськi та iншi договори у межах своїх повноважень згiдно
iз чинним законодавством, статутом товариства та рiшень
Вищого органу товариства; 4) надавати доручення, довiреностi;
5) вiдкривати в банках розрахунковi рахунки; 6) розпоряджатися
коштами товариства в порядку, визначеному статутом
товариства, чинним законодавством та рiшеннями Вищого
органу товариства; 7) накладати на працiвникiв товариства
стягнення вiдповiдно до законодавства; 8) у межах своєї
компетенцiї видавати накази, розпорядження та надавати
вказiвки, обовязковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв
товариства; 9) розвязувати iншi питання, що належать за
статутом до компетенцiї Генерального директора. Генеральний
директор укладає трудовi договори про наймання на роботу з
усiма працiвниками товариства.

Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для
підтримки інтересів Товариства.

Висока

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Додаткова iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган емiтента
Додаткова iнформацiя про Наглядову раду:
Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради має мiстити вiдомостi про процедури, що застосовуються при прийняттi
нею рiшень, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй
дiяльностi товариства:Процедурно дiяльнiсть ради обумовлена необхiднiстю проведення засiдань для вирiшення
питань, якi вiдносятся до компетенцiї Наглядової ради.
Оцiнка роботи Наглядової ради, а саме:
- складу, структури та дiяльностi як колегiального органу: склад наповнено в повному обсязi. Наглядова рада
спроможна приймати рiшення в межах своєї компетенцiї.
- компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової
особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть (оплачувану i безоплатну): Компетентнiсть та ефективнiсть
пiдкреслюється спроможнiстю приймати участь та приймати рiшення органом вцiлому.
- виконання наглядовою радою поставлених цiлей: Протягом звiтного перiоду всi цiлi було досягнуто необхiднi
рiшення- було ухвалено.
Додаткова iнформацiя про Виконавчий орган:
Iнформацiя про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень:
Виконавчий орган у товариствi одноосiбний. Всi рiшення спрямованi для пiдтримки iнтересiв Товариства.
Аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила
змiни у фiнансово господарськiй дiяльностi товариства: Завдяки дiяльностi виконавчого органу товариство
продовжує свою дiяльнiсть.
Оцiнка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
дiяльностi виконавчого органу: задовiльна
компетентностi та ефективностi виконавчого органу: задовiльна.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління
ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю
використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1)
бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2)
бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3)
аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка
дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу,
підтвердження і простежування).
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Так
Ні
Ні
Ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
Ні
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додаткову емісію 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

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
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) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
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 порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Статут товариства

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
Інформація
комісії з цінних
Документи
Інформація
Копії
розміщуєтьс
паперів та
надаються для
розповсюд
документів
я на
фондового ринку
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
власному
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
веб-сайті
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
Так
Так
Так
Так
Так
більше голосуючих акцій
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Інше (зазначити) д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть) д/н

Ні
X

Ні
X
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
(у відсотках до
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
Мельник Iван Iванович
д/н
52.023121
2
Мельник Вячеслав Iванович
д/н
24.855491
3
Мельник Олександр Iванович
д/н
23.121387

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

Кількість акцій з
обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

1
173
Опис

2
0

3
У товаристві відсутні будь-які обмеження на акції

д/н

Дата
виникнення
обмеження
4

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
До посадових осiб Товариства належать: Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.
Вiдповiдно до п.9.4.2 та 10.4 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком
на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кiлькiсний
склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради
приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова Наглядової ради Товариства
обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до виключної компетенцiї
загальних збрiв акцiонерiв (п.9.4.2. Статуту). Вiдповiдно до п.10.4.3 та п.10.10 Статуту, без рiшення загальних
зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про вiдкликання члена Наглядової ради, який є
представником акцiонера.
Вiдповiдно до п.11.1 Статуту, Виконавчий орган є одноособовим. Генеральний директор обирається Наглядовою
радою на строк 10 рокiв. Припинення повноважень Генерального директора є виключною компетенцiєю
Наглядової ради (п.10.7.8 Статуту).

9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада (п.4.1, п.8.1, п.8.2. Положення про Наглядову раду, п.10.4.13 Статуту). Члени Наглядової ради
мають право:
1) брати участь у будь-яких засiданнях органiв управлiння та контролю Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх
функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного
запиту на iм'я Генерального директора Товариства.
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Крiм того члени Наглядової ради Товариства:
1) Приймають запити та органiзовують ознайомлення Голови Наглядової ради з внутрiшнiми документами
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв, висновками Ревiзiйної комiсiї, а також з основними фiнансовими та
iншими документами.
2) Забезпечують пiдготовку та проведення засiдань Наглядової Ради у вiдповiдностi до законодавства, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства.
3) Сприяють дотриманню необхiдного порядку їх проведення пiд час засiдань Наглядової ради.
4) Органiзовують ведення та зберiгання протоколiв засiдань Наглядової Ради. Оформлюють документи,
затвердженi Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечують в разi необхiдностi їх надання iншим
посадовим особам органiв управлiння Товариства.
5) Здiйснюють контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою Радою, за дорученням Голови Наглядової
ради.
6) Забезпечують Голову Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
7) Здiйснюють облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовують пiдготовку вiдповiдних
вiдповiдей.
Голова Наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження:
1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого
Наглядовою радою;
2) визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, доручає уповноваженим на то
особам повiдомити членiв Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує
ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
3) координує дiяльнiсть, зв'язки Наглядової ради з iншими органами та посадовими особами Товариства;
4) органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
5) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства (п.11.3, п.11.7 Статуту):
1) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;
2) розробка штатного розкладу та фонду оплати працi Товариства;

3) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
4) прийняття рiшення про консервацiю (розконсервацiю ) основних засобiв Товариства;
5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
6) прийняття рiшень про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
7) вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю;
8) визначення органiзацiйної структури Товариства;
9) прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства.
Генеральний директор, з дотриманням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством України дiє
без довiреностi вiд iменi Товариства та має наступнi повноваження:
1) здiйснює оперативне керiвництво всiєю роботою Товариства вiдповiдно до розробленого Загальними зборами
планами;
2) з урахуванням положень цього Статуту, чинить вiд iменi Товариства угоди, пiдписує їх i забезпечує їх
виконання;
3) розпоряджається всiм майном Товариства, включаючи фiнансовi засоби Товариства в межах, визначених цим
Статутом;
4) без доручення дiє вiд iменi Товариства;
5) з урахуванням положень Статуту чинить вiд iменi Товариства усякого роду правочини, укладає будь-якi угоди
та договори передбаченi чинним законодавством, пiдписує їх i забезпечує їх виконання, а також здiйснює iншi
юридичнi акти, пов'язаних зi господарською дiяльнiстю Товариства.
6) видає та пiдписує доручення;
7) розпоряджається кредитними коштами Товариства;
8) вiдкриває в банку поточнi i iншi рахунки вiд iменi Товариства;
9) контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;
10) бере участь у пiдписаннi i розiрваннi колективного i iндивiдуального договорiв iз робiтниками Товариства;
11) застосовує до робiтникiв мiри заохочення i стягнення вiдповiдно до Правил внутрiшнього розпорядку;
12) приймає рiшення i видає накази по оперативним питанням внутрiшньої дiяльностi Товариства;
13) приймає та звiльняє працiвникiв;
14) чинить будь-якi iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, за винятком тих, що вiдповiдно до
дiйсного Статуту належать до виняткової компетенцiї Наглядової ради та Загальних Зборiв.
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:
* забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотримуванням єдиних
методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік i фінансову звiтнiсть в
Україні", податковим законодавством.
* формує у вiдповiдностi з законодавством облікову політику підприємства.
* приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової дiяльностi підприємства по даним
бухгалтерського обліку i звітності.
* організує проведення інвентаризації.
* приймає заходи по попередженню недостач.
* забезпечує складання податкової та статистичної звiтностi по господарським операціям.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Наглядовій Раді
Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Екопрод" (далі - Компанія), що складається із Звіту про фінансовий
стан на 31 грудня 2020 року, та Звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному
капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту,
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31
грудня 2020 року, та її фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату,
складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV (зі змінами) щодо складання
фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Станом на 31 грудня 2020 року Компанія орендує земельні ділянки (паї) відповідно до 5 238 довгострокових
договорів оренди. Проте, Компанією при складанні фінансової звітності щодо всіх договорів оренди з терміном дії
понад 12 місяців, не застосовувано вимог МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" в частині визнання у балансі активу з права
користування і одночасним визнанням зобов'язання з оренди. Якби Компанія застосувала МСФЗ, вплив на велику
кількість елементів фінансової звітності, що додається, був би суттєвим, але не всеохопним. За допомогою
аудиторських процедур ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо визнання
Компанією активів, що є правом користування, а також довгострокових і поточних зобов'язань з оренди станом на
31 грудня 2020 року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки із застереженням.
Пояснювальний параграф - операційне середовище
1.
Ми звертаємо увагу на Примітки 2 до цієї фінансової звітності Компанії, у якій йдеться про те, що існує
невизначеність, яка обумовлена територіальним розташуванням Компанії у зв'язку з проведенням військових дій у
ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій області, визначених Законом України від 18.01.2018
№ 2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", та відновлення на цих територіях конституційного
ладу. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому
існує ризик втрати контролю над активами, що може поставити під значний сумнів здатність продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо зазначених питань.
2.
Ми звертаємо увагу на Примітку 34 фінансової звітності, в якій розкривається, що вплив епідеміологічного
стану щодо поширення коронавірусу COVID-19, які тривають в Україні та в усьому світі, а також їхнє остаточне
врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на
операційну діяльність Компанії. Оскільки події, що пов'язані із COVID-19 не є коригуючими по відношенню до
фінансової звітності Компанії за 2020 рік, результати діяльності Компанії, не було скориговано. Нашу думку не
було модифіковано щодо зазначеного питання.
Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час аудиту
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті аудиту фінансової звітності в цілому
та враховувались при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань.
Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що описані нижче
питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
№ з/п Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701
Яким чином відповідне ключове питання
було розглянуто під час аудиту
1
Оцінка діяльності: ризик втрати посівів
Примітка 31
Ведення Компанією підприємницької діяльності об'єктивно пов'язано з необхідністю прийняття з боку керівництва
швидких управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності в агропромисловому виробництві Компанії.
Середовище діяльності Клієнта має свою специфіку, особливо рослинництво, де результати безпосередньо
залежать від впливу природньо-кліматичних умов на врожайність вирощуваних Компанією культур. На
агропромисловий бізнес Компанії впливають ризики втрат посівів внаслідок впливу різних чинників, таких як:
- несприятливі погодні явища, такі як: заморозки, посухи, град, зливи та інше;
- захворювання культур і шкідники рослин;
- поломка обладнання для обробки ґрунтів і збору врожаю;
- поломка обладнання для приймання, очищення і сушіння насіння та ін.
Все це вимагає від управлінського персоналу на всіх ланках поглибленого вивчення ризиків, які впливають на
одержання кінцевого результату. Ступінь точності оцінки керівництва буде підтверджено чи спростовано
розвитком майбутніх подій, які по своїй суті є невизначеними.
Виконані аудиторські процедури
Наші аудиторські процедури щодо проведеної керівництвом оцінки на предмет ризику втрати посівів включали
наступне:
o запити та аналіз планів управлінського персоналу щодо очікуваного впливу цього питання на бізнес Компанії;
o аналіз стратегії подальшої діяльності Компанії щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану;
o аналіз політики Компанії щодо досліджень та розробок;
o перегляд підготовленого управлінським персоналом аналізу чутливості прогнозів майбутніх грошових потоків
Компанії до змін у припущеннях.
- аналіз оборотності (сівозмін) зернових культур, проведений керівництвом Компанії та порівняння з попередніми
періодами;
- вибіркове тестування документів, на підставі яких керівництво зробило оцінку врожайності зернових культур,
наприклад, характеристики вибраних культур, сприятливість їх до кліматичних умов території, де знаходяться
посівні площі;
Ми додатково проаналізували відповідні розкриття інформації у фінансовій звітності на відповідність результатам
наших процедур, описаних вище.
2.
Ризик механізмів внутрішніх контролів
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас під час кожного аудиту розглядати ризик обходу механізмів
внутрішніх контролів управлінським персоналом як значний ризик.
Управлінський персонал є у виключному положенні для можливості здійснення шахрайства через його здатність
маніпулювати бухгалтерськими записами внаслідок обходу контролів, які за інших умов працюють ефективно
Ми оцінили загальну систему контролю Компанії.
Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких доказів необ'єктивності управлінського персоналу або
значну зміну підходу до суттєвих облікових оцінок та суджень, які стосуються фінансової звітності, порівняно з
попереднім роком.
Ми робили запити працівникам на різних рівнях організаційної структури Компанії, щоб переконатися у
послідовності тверджень, які ми отримали від керівництва як усно так і у письмовій формі.
Ми протестували звірки з третіми сторонами та отримали від них листи-підтвердження (в тому числі від банків,
окремих постачальників та клієнтів), проаналізували ціни й інші умови контрактів, та порівняли їх з ринковими.
Серед інших процедур, ми провели перевірку визнання доходів від реалізації та перевірку сутності значних
операцій, щоб переконатися у тому, що такі операції були належним чином затвердженні і правильно відображені
в обліку та розкриті в фінансовій звітності.
Ми проаналізували події після звітної дати з метою перевірки точності суттєвих облікових оцінок та суджень, що
були зроблені управлінським персоналом.
Ми провели наші процедури на вибірковій основі у відповідності до свого професійного судження та методології
аудиту
Інша інформація
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року. Інша інформація складається з наступних звітів:
1.
Звіту про управління за 2020 рік, підготовлений згідно з ст.6, ст.11 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV;

2.
Річної інформація емітента цінних паперів за 2020 рік, що формується відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 03.12.2013 № 2826.
Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією,
зазначеною вище та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої,
що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Звіт про управління за 2020 рік
Компанія 15 лютого 2021 року підготувала та затвердила Звіт про управління за 2020 рік . У звіті про управління
ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, крім інформації щодо неповного опису системи внутрішнього контролю та управління
ризиками та інформації про яку йдеться мова у розділі "Основа для думки із застереженням нашого звіту", а саме,
ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо визнання Компанією активів, що
є правом користування, а також довгострокових і поточних зобов'язань з оренди станом на 31 грудня 2020 року та
повноти розкриття Компанією зазначеної інформації. Відповідно ми не можемо дійти висновку, чи інша
інформація містить суттєве викривлення стосовно зазначених питань.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Компанія планує підготувати та оприлюднити річну інформацію про емітента цінних паперів за 2020 рік після дати
оприлюднення цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення з Річною інформацією про
емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це
питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову
звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно
до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999
року № 996-ХIV щодо складання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування Кмпанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи
помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські
докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю Компанії;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів,
доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку.
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні
події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а
також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти
достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми
визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Інші питання
Складання та подання фінансової звітності відповідно до вимог пункту 6 статті 11 та пункту 5 статті 12-1 Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV.
Подання Компанією окремої фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ за 2020 рік,
планується після оновлення відповідальними урядовими структурами електронного формату Таксономії.
Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 ст.40-1 та перевірка інформації,
зазначеної у пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" в редакції від
24.09.2020 № 3480-IV (далі - Закон 3480-IV) відносно Звіту про корпоративне управління Компанії, що
включається до складу Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік
На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що інформація а саме: опис
основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо
або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі
та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових
осіб Компанії; повноваження посадових осіб Компанії, розкрита у Звіті про корпоративне управління Компанії
станом на 31.12.20, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV, крім інформації, що зазначена у
розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту та інформації щодо систем внутрішнього контролю і
управління ризиками Компанії.
Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої
вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:
посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, яким Компанія
добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного
управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах
рішень,
про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів
(за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Інформація, яка міститься в Звіті про корпоративне управління Компанії за 2020 рік розкрита відповідно до вимог
пунктів 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону 3480-IV (за винятком посилань на власний кодекс корпоративного

управління, який Компанія не прийняла для застосовування та відповідних пояснень з приводу зазначеного) та
узгоджується з фінансовою звітністю.
Відповідно до вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність" (далі - Закон) надається додаткова інформація щодо:
1)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" було призначено для виконання цього завдання з обов`язкового
аудиту Наглядовою радою 16.02.2021.
2)
Загальна тривалість виконання завдання з обов`язкового аудиту фінансової звітності Компанії ТОВ
"КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" з урахуванням повторних призначень становить вісім років. Для ТОВ
"КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" це завдання також є другим роком проведення обов'язкового аудиту Компанії
після визнання Компанії суб'єктом суспільного інтересу відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XlV.
3)
Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності
Компанії. Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у
достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність Компанії у всіх суттєвих
аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням обґрунтованості
облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій Компанія здійснює свою діяльність.
4)
Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість
формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі
яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а
отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує
майбутню життєздатність Компанії, ефективність чи результативність ведення справ Компанії управлінським
персоналом.
5)
Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи
помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту:
аналіз середовища внутрішнього контролю Компанії, процесу ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для
цілей фінансового звітування, які застосовані у Компанії, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх
виникнення, а також прийняття рішень Компанією щодо механізму розгляду цих ризиків;
процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. щодо залишків рахунків дебіторської заборгованості та їх
умови, а також провели інспектування документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю
Компанії, пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.
аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т.ч. застосована концептуальна основа
фінансового звітування, правове та політичне середовище);
розуміння заходів контролю IT, включаючи пов'язані бізнес-процеси, що стосуються фінансового
звітування, основних заходів, які Компанія використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим
звітуванням;
тестування журнальних проводок;
аналіз інформації, що отримана у попередніх періодах;
виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як процедурами по суті відповідно
до вимог професійних стандартів щодо відображених сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело,
порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за підготовкою
фінансової звітності.
аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для оцінки фінансового стану,
результатів діяльності або руху грошових коштів Компанії та мали прогнозно привести до викривлень інформації,
зокрема змін в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях.
6)
Серед ідентифікованих нами ризиків, які були значущими під час аудиту фінансової звітності Компанії
поточного періоду, на які згідно з нашими професійними судженнями доцільно було звернути увагу, та які
призвели до модифікації нашої думки, викладені у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту.
Наші дії у відповідь на оцінені ризики щодо розкриття операцій з оренди в частині визнання у балансі активу з
права користування і одночасним визнанням зобов'язання з оренди включали: аналіз облікової політики Компанії
та методології розрахунку активу у формі права користування та зобов'язання з оренди; аналіз механізмів
контролю; обговорення з командою із завдання вразливості фінансової звітності до ризиків шахрайства;
інспектування укладених угод, поєднання запитів щодо розуміння заходів контролю та обговорення з
управлінським персоналом і тими, кого наділено найвищими повноваженнями ідентифікованих ризиків; аналіз
надійності відповідей та запевнень управлінського персоналу; оцінювання розкриттів інформації щодо орендних
відносин у контексті вимог до розкриттів інформації застосованої концептуальної онови фінансового звітування
тощо.
7)
У розділі "Ключові питання аудиту" цього звіту, нами розкрито питання, яке було значущим під час
аудиту фінансової звітності Компанії поточного періоду та яке, згідно з нашими професійними судженнями та
ґрунтуючись на результатах аудиту, потребувало значної уваги. Ці питання були розглянуто в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.
8)
У розділі "Пояснювальний параграф" нашого звіту, нами описані питання, що розкриті у фінансовій
звітності Компанії та на які на наше професійне судження, також доцільно звернути увагу. Ці питання розглянуто
в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, є фундаментальним для розуміння фінансової звітності
користувачами, не використовується нами замість опису ключових питань аудиту, або модифікації думки, ми не
вносили подальших застережень до нашої думки щодо цього питання.
9)
Під час проведення обов'язкового аудиту Компанії, ми не виявили інших питань стосовно оцінок,
інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити відповідно до частини 3 статті 14 Закону України "Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 VIII, окрім тих, що зазначені у

розділах з відповідними посиланнями на розкриття інформації, а саме: "Основа для думки із застереженням";
"Ключові питання аудиту"; "Пояснювального параграфу" цього звіту.
10)
Згідно результатів нашого аудиту, всі виявлені ризики, що є значущими (за нашими професійними
судженнями), були обговорені з найвищим управлінським персоналом Компанії, ті з них, які потребували
коригувань у фінансовій звітності, відкориговані, окрім тих, що залишились невиправленими та описані у розділі
"Основа для думки із застереженням", або питань, що потребували значної уваги та які додатково описані у розділі
"Ключові питання аудиту".
11)
Інформацію, що міститься у даному звіті незалежного аудитора, щодо аудиту фінансової звітності
Компанії було узгоджено з інформацією у додатковому звіті для Наглядової ради.
12)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інших послуг, заборонених відповідно до
вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258VIII протягом 2020 року та у період з 1 січня 2021 року до дати підписання цього звіту незалежного аудитора.
13)
Виявлені нами ризики не пов'язані із ризиком шахрайства.
14)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до
Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов`язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не
було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б
хотіли звернути Вашу увагу.
15)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інші послуги, окрім послуг з обов`язкового
аудиту.
1
2
3

Найменування аудиторської фірми
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи 31586485
Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Ключовим партнером з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності: 101005
За і від імені ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
Директор
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності: 101004
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
15 квiтня 2021 року.

Владислав Деменко

Андрій Домрачов

2846

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

Мельник Iван Iванович

привілейовані
іменні

90

52.02312138728

90

0

40

23.12138728324

40

0

43

24.85549132948

43

0

173

100

173

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Мельник Олександр Iванович
Мельник Вячеслав Iванович

Усього

привілейовані
іменні

прості іменні

Кількість за видами акцій

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акції прості іменні

173

83754.26

Права та обов'язки

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

4

5

Кожна акція Товариства надає
акціонеру – її власнику однакову
сукупність прав, включаючи право:
1. брати участь в управлінні
Товариством, в тому числі брати
участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства та голосувати на них Публічна пропозиція відсутня, допуску
до торгів на біржі немає
через своїх представників з усіх
питань, які належать до компетенції
Загальних зборів акціонерів
Товариства, висувати представника
для участі в органах Товариства,
вносити свої пропозиції до порядку
денного Загальних зборів акціонерів

Товариства;
2. одержувати інформацію про
діяльність Товариства. На вимогу
акціонера Виконавчий орган (або
корпоративний секретар – у разі
його призначення) зобов’язаний
надати йому для ознайомлення копії
документів, визначених законом або
внутрішніми Положеннями
Товариства, або завірені копії цих
документів. Виготовлення завірених
копій зазначених документів
здійснюється за рахунок акціонера
Товариства. Акціонер зобов’язаний
зберігати конфіденційність
інформації, до якої він має доступ.
На вимогу акціонера йому можуть
бути надані документів про
господарську діяльність Товариства,
крім документів бухгалтерського
обліку, які не стосуються значних
правочинів та правочинів, у
вчиненні яких є заінтересованість,
(якщо інше не передбачено
законом), а також документи
депозитарного обліку – в частині
операцій, які здійснювалися у
Товаристві за розпорядженням чи в
інтересах відповідного акціонера (чи
його депонентів), загальної
інформації про випуски цінних
паперів Товариства, а також іншої
публічної зведеної інформації про
депозитарний облік, яка
оприлюднюється Товариством.
Особливості доступу до іншої
інформації визначаються
Виконавчим органом Товариства.
Встановлення обмеженого доступу
до фінансової звітності Товариства
та його внутрішніх Положень

забороняється, крім випадків,
визначених законом;
3. вимагати обов'язкового викупу
Товариством всіх або частини
належних йому акцій у випадках та
порядку, передбачених чинним
законодавством України, цим
Статутом та внутрішніми
документами Товариства;
4. одержати, у разі ліквідації
Товариства, вартість частини майна
Товариства, пропорційну частці
акціонера у статутному капіталі
Товариства;
5.2.5. реалізовувати інші права,
встановлені цим Статутом та
законом.
Акціонери Товариства зобов'язані:
1. додержуватися Статуту, інших
внутрішніх Положень та документів
Товариства та виконувати рішення
Загальних зборів акціонерів
Товариства та інших органів
управління Товариством;
2. виконувати свої зобов'язання
перед Товариством, у тому числі
пов’язані з майновою участю, а
також вносити вклади (оплачувати
акції) у розмірі, порядку та
засобами, передбаченими цим
Статутом та рішенням Загальних
зборів акціонерів Товариства щодо
розміщення відповідного випуску
акцій Товариства;
3. не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність
Товариства;
4. нести інші обов'язки, встановлені
чинним законодавством України,
цим Статутом чи договором між

акціонерами, укладеним в порядку,
визначеному чинним
законодавством України.
Переважне право акціонера
1. В Товаристві не передбачено
переважне право кожного акціонера
на придбання акцій що
пропонуються для продажу третій
особі.
2. В Товаристві передбачене
існування переважного права
кожного акціонера на придбання
розміщуваних Товариством акцій
пропорційно частці належних йому
акцій у загальній кількості акцій
Товариства. Порядок реалізації
відповідного права визначається
законом та рішенням Загальних
зборів акціонерів Товариства щодо
розміщення додаткового випуску
акцій.
3. Уступка переважного права іншим
особам не допускається.
Примітки

Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

15.02.2002

55/05/1/02

Донецьке
теруправлiння
ДКЦПФР

UA0502191002

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

83754.26

173

14489486.98

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Рiшення про додатковий випуск акцiй протягом звiтного перiоду не приймалось. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не
здiйснюється.Товариство заяв для включення цiнних паперiв до лiстингу фондових бiрж не подавало.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
емітента
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

1

2

3

4

5

Мельник Iван Iванович

90

52.02312138728

90

0

90

52.02312138728

90

0

Усього

Привілейовані
іменні

10. 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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

1

2

3

15.02.2002
Опис

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

4

5

6

7

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких
прав передано іншій
особі (шт.)
8

14489486.98

173

0

0

55/05/1/02
UA0502191002
173
У товаристві відсутні будь-які обмеження щодо голосуючих акцій

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у
звітному році
За результатами звітного періоду
За простими
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн.

За
привілейованими
акціями

За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

3687500

Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн

Сума виплачених/
перерахованих дивідендів,
грн
Дата прийняття
уповноваженим органом
акціонерного товариства
рішення про встановлення
дати складення переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

У звітному періоді

21315.0289
60000

д/н

д/н

25.06.2020

д/н

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

д/н

д/н

13.07.2020

д/н

Спосіб виплати дивідендів

д/н

д/н

безпосередньо
акцiонерам

д/н

Дата (дати) перерахування
дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
04.08.2020p. :
відправлення дивідендів
30000.00 грн.;
безпосередньо акціонерам із
05.10.2020p. :
зазначенням сум (грн)
30000.00 грн.
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну
дату
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв:
25.06.2020 року. Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення: рiшення
прийняте Наглядовою радою Товариства, засiдання якого вiдбулося 25.06.2020 року. Дата складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 13.07.2020 року. Розмiр дивiдендiв, що
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв: 3687500,00 гривень, в тому числi, розмiр
Опис
дивiдендiв на одну акцiю складає 21315,0289 гривень (у тому числi податок з доходiв фiзичних осiб та
вiйськовий збiр). Строк виплати дивiдендiв: з 20.07.2020 року до 25.12.2020 року. Спосiб виплати
дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: Товариство здiйснює виплату
дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi всiм особам, що мають право на
отримання дивiдендiв. Станом на 31.12.2021 року заборгованiсть з виплати дивiдендiв становить 3 240
312,52 гривнi, податки та збори були утриманi та перерахованi до бюджету.

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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

- інестиційна нерухомість
- інші

Усього

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
339867.00
341837.00
0
0
127853.00
127797.00
0
0
186300.00
188561.00
0
0
21235.000
20522.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
339867.00
341837.00
0
0
127853.00
127797.00
0
0
186300.00
188561.00
0
0
21235.000
20522.000

1265.000

1208.000

0.000

0.000

1265.000

1208.000

3214.000

3749.000

0.000

0.000

3214.000

3749.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
339867.00
0

0.000
341837.00
0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
339867.00
0

0.000
341837.00
0

Пояснення : У складi необоротних активiв Товариства основнi засоби станом на
31.12.2020 р. займають 91 %.
Станом на 31.12.2020p. за даними Головної книги та аналiтичного облiку на балансi
Товариства вiдображено основних засобiв на суму 341837 тис. грн. за залишковою
вартiстю (їх первiсна вартiсть - 567799 тис. грн).
Основнi засоби вiдображалися в регiстрах бухгалтерського облiку i звiтностi за
фактичними витратами на їх придбання (за iсторичною собiвартiстю) iз урахуванням
нарахованого зносу. Облiк надходження i вибуття основних засобiв здiйснювався
вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО 7 "Основнi засоби". Нарахування
амортизацiї основних засобiв здiйснювалося в 2020 роцi на прямолiнiйнiй основi.
Ступiнь зносу виробничих основних засобiв станом на 31.12.2020p. складає -39,80%
вiд первiсної вартостi.
Станом на 31.12.2020p. за даними Головної книги та аналiтичного облiку на балансi
Товариства значаться довгостроковi бiологiчнi активи (корови молочного напрямку,
сiм'я бджiл) на суму 29836 тис. грн.
Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням. Утримання основних
засобiв вiдбувається за рахунок власних коштiв.
Станом на 31.12.2020 г. на балансi Товариства облiковуються основнi засоби (за
первiсною вартiстю):
- земельнi дiлянки - 1 208 тис грн;
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 157 422 тис грн;
- машини та обладнання - 355 871 тис грн;
- транспортнi засоби - 45 247 тис грн;
- iншi - 8 051 тис грн.
Сума нарахованого зносу за рiк склала 225 962 тис грн.
Протягом звiтного року збiльшилось основних засобiв:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 88 тис грн,
- машини та обладнання - 43 892 тис грн;
- транспортнi засоби - 4 427 тис грн.
- iншi - 2 447 тис грн.
Поотягом звiтного року вибуло основних засобiв за рiк за залишковою вартiстю:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 233 тис грн;
- транспортнi засоби - 7 735 тис. грн.
- машини та обладнання - 2 тис грн.

- iншi - 231 тис. грн.
Основних засобiв невиробничого призначення товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

779651

608194

14489

14489

Статутний капітал (тис.грн.)

14489
14489
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(779651.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(14489.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
2.300
10.000
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
22260.00
Х
довгостроковий кредит
06.06.2013
21982.00
20.10.2028
довгостроковий кредит
23.02.2018
278.00
22.02.2021
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
21958.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
92737.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
136955.00
Х
Х
Опис Облiк i оцiнка зобов'язань станом на 31.12.2020р. року вiдображенi вiдповiдно до нацiонального П(С)БО
№11 "Зобов'язання".
Станом на 31.12.2020р. у складi довгострокових кредитiв банкiв у сумi 21 982 тис. грн. вiдображено
заборгованiсть перед ЄБРР позикових коштiв на будiвництво бiогазового заводу.
Вiдсоткова ставка по банкiвському кредиту не перевищує 6,8% рiчних.
Кредит був отриманий двома траншами протягом 2013-2014 рокiв.
Перший транш пiдлягає погашенню у 2020 роцi, а другий - у 2028 роцi.
Варто зазначити, що всi 173 простi iменнi акцiї заблокованi пiд забезпечення кредитiв.
Станом на 31.12.2020 року у Товариства iснує заборгованiсть у розмiрi 278 тис. грн. за кредитом,
отриманим у 2019 роцi вiд ПАТ "Перший український мiжнародний банк". Термiн погашення кредиту через 36 мiсяцiв.
Виконання зобов'язань за кредитним договором станом на 31.12.2020 забезпечено заставою у виглядi
сiльськогосподарської технiки.
У фiнансовiй звiтностi вiдображено тiльки визнанi зобов'язання, погашення яких планується у 2021 р.

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

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

1

2

3

1

горох

221

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

кукурудза
просо

пшениця

соняшник
сорго

ячмінь

інша прод.рослин.
ВРХ

молоко
мед

інша прод.тварин.
ел.енергія
к/корм

хлібобулочні вироби
мука

масло соі

продукція переробки

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

4

5

6

7

8

13155.00

0.27

334

2039.00

0.33

5247

25773.60

5.24

3790

17658.00

2.88

778

3548.80

0.72

192

1280.00

0.21

28988

87728.50

17.83

22428

105853.00

17.29

21858

143499.10

29.17

22636

325873.00

53.22

1978

6923.00

1.41

788

4144.00

0.68

4971

14381.90

2.92

2997

11427.00

1.87

-

48812.40

9.92

-

15429.00

2.52

1682.5

26215.00

5.33

609

23808.00

3.89

8942.7

74946.10

15.23

8075

80405.00

13.13

3.4

377.90

0.08

5.6

128.00

0.02

-

1851.20

0.38

-

215.00

0.04

7022.6

25015.00

5.08

5579

20324.00

3.32

6859.5

27738.00

5.64

300

1099.00

0.18

66.8

1352.00

0.27

-

1235.00

0.2

110.6

741.00

0.15

81.6

554.00

0.09

17.4

325.00

0.07

20

312.00

0.05

-

1470.78

0.3

-

491.00

0.08

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Амортизацiя
Оренда земельних паїв
Корма
Паливо
Мiнеральнi добрива
Матерiали
Заробiтна плата
Iнше

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
4.70
14.30
13.80
5.80
14.00
17.50
10.10
19.80

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Рішення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
Оприлюднення регульованої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АРКС"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
20474912

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

ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIКА"

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

04070 УКРАЇНА . м. Київ вул. Iллiнська, будинок 8
АВ 483293
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
17.09.2009
+380 44 499 24 99
+380 44 499 24 99
Iншi види страхування, крiм страхування життя
Послуги зi страхування наземного транспорту.

Приватне акцiонерне товариство
20033533
01032 УКРАЇНА . м.Київ вул. Саксаганського, буд. 70-А
АЕ 293975
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
07.08.2014
+380 44 225 60 00
+380 44 225 60 00
Iншi види страхування, крiм страхування життя
Страхування майна.
ТОВ "АКО ЕКСПЕРТ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
32710688
03150 УКРАЇНА . м. Київ вул.Велика Василькiвська, будинок 145/1
669/17
Фонд державного майна України
04.07.2017
+380 44 529 78 40
+380 44 529 78 40
Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
Послуги з проведення робiт з незалежної оцiнки майна.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
(КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Середня кількість працівників 734
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 85700 Донецька область Волноваський р-н мiсто Волноваха
вул.Центральна, буд.6 В, т.(044) 2282572
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2021

Коди
01
01
23981928
1421510100
111

за КВЕД

01.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

116

72

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020
1021

723
607
3226
339867
513914
174047
-29836
29836

723
651
27365
341837
567799
225962
-32232
32232

1030

2117

2117

1035
1040
1045
1090
1095

----375162

----403623

1100

210764

199473

1101
1102
1103
1104
1110
1120

50244
74741
82519
3260
22326
2406

77994
53023
62343
6113
20743
--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1125

28369

47783

1130

18130

54887

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190

148
-50537
-1633
1
1632
-652

569
-114444
-74414
91
74323
-670

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1195

334965

512983

1200

--

--

1300

710127

916606

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

14489

14489

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-1023
2109
590573
--608194

-1023
2109
762030
--779651

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

37568
14252
--51820

22260
17660
--39920

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

17802
6697
-688
2475

36329
21958
-676
2632

1635

2716

1871

1640

--

3240

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1660
1665
1690
1695

5564
-14171
50113

6491
-23838
97035

1700

--

--

Баланс

1900

710127

916606

д/н
Генеральний директор

________________

Мельник Iван Iванович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Малова Марiя Iванiвна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКОПРОД"

2021

Коди
01
01
23981928

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2020 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

642500

410651

2050

(504696)

(383425)

2090

137804

27226

2095
2120

(--)
95420

(--)
51048

2122

83963

23156

2130
2150
2180

(17877)
(11200)
(25655)

(16962)
(10891)
(30378)

2182

6079

10114

2190

178492

20043

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--3090
(6416)
(--)
(21)

(--)
--5114
(5798)
(--)
(11984)

2290

175145

7375

2295
2300

(--)
--

(--)
--

2305

--

--

2350

175145

7375

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

1801003

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-175145

-7375

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
684373
81742
16468
59212
210826
1052621

За аналогічний
період попереднього
року
4
584010
74251
14790
51977
130796
855824

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
173
173
1012398.8439

За аналогічний
період попереднього
року
4
173
173
42630.057804

2615

1012398.8439

42630.057804

2650

--

--

д/н
Генеральний директор

________________

Мельник Iван Iванович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Малова Марiя Iванiвна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

2021

Коди
01
01
23981928

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2020 рік
Форма № 3

Стаття
1
І. 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 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 страхових премій
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

374609

301747

3005
3006
3010
3015
3020

--1458
367021
1691

--4640
197327
2015

3025

509

687

3035
3050
3095

85
3011
1123

69
15
924

3100

(101314)

(99349)

3105
3110
3115
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(60822)
(17538)
(88344)
(47235)
(41109)
(137657)
(2804)
(132647)
208381

(55126)
(15509)
(77288)
(40523)
(36765)
(128084)
(1856)
(58402)
71810

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(89660)
(--)
(--)
-89660

(18136)
(--)
(--)
-18136

3300

--

--

3305
3340

25837
--

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405

47551
(60)
(6145)
(18573)
-46492
72229
1633

37446
(--)
(5798)
(10912)
-54156
-482
2080

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3410
3415

552
74414

д/н
Генеральний директор

________________

Мельник Iван Iванович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Малова Марiя Iванiвна

35
1633

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКОПРОД"

Звіт про власний капітал
за 2020 рік
Форма № 4

Стаття

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
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

1801005

НерозподілеЗареєстний
рований Капітал ДодатРезерНеопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
й)
тий
капітал
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
14489
-1023
2109
590573
---

Всього

10
608194

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

14489

--

1023

2109

590573

--

--

608194

4100

--

--

--

--

175145

--

--

175145

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

-3688

--

--

-3688

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--14489

----

--1023

--2109

-171457
762030

----

----

-171457
779651

________________

Мельник Iван Iванович

(підпис)

Головний бухгалтер

Коди
01
01
23981928

Код за ДКУД

д/н
Генеральний директор

2021

________________
(підпис)

Малова Марiя Iванiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ЗВIТ ПРО ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ ТА IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року (у тисячах українських гривень)
Примiтки
За рiк, що закiнчився 31.12.2020
За рiк, що закiнчився
31.12.2019
Виручка
6
633 900
469 176
Собiвартiсть продажу
9
(508 615)
(433 971)
Прибуток ( збиток) вiд первiсного визнання сiльськогосподарської продукцiї i
бiологiчних активiв та вiд змiн справедливої вартостi бiологiчних активiв
8
82 475
5 637
Валовий прибуток
207 760
40 842
Iншi доходи 7
22 399
39 045
Адмiнiстративнi витрати 9
(17 865)
(20 438)
Витрати на збут
9
(11 199)
(10 890)
Iншi витрати
9
(22 758)
(31 530)
Фiнансовi витрати 9
(6 416)
(7 991)
Прибуток до оподаткування
171 921
9 038
Прибуток вiд дiяльностi, що продовжується
171 921
Прибуток за рiк
171 921
9 038
Разом сукупний дохiд за рiк

171 921

Прибуток, що вiдноситься до:
Власникiв материнської компанiї
Часток, що не контролюються

-

9 038

9 038

171 921
-

9 038

Разом сукупний дохiд, що вiдноситься до:
Власникiв материнської компанiї
171 921
Часток, що не контролюються
-

9 038

Базовий прибуток за акцiю (в коп. за акцiю)
22
Розподiлений прибуток за акцiю (в коп. за акцiю)
277,4566

99 376 301 5 224 277,4566
22
99 376 301 5 224
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ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
на 31 грудня 2020 року (у тисячах українських гривень)
Примiтки
31.12.2020 31.12.2019
АКТИВИ
Непоточнi активи
Основнi засоби
11
372 349
349 109
Нематерiальнi активи
12
75
119
Довгостроковi бiологiчнi активи
16
34 749
Iншi фiнансовi активи
13
2 118 2 118
Разом непоточнi активи
409 291
378 733
Поточнi активи
Запаси
17
163 557
188 317

27 387

Поточнi бiологiчнi активи
16
48 196
46 371
Торговельна дебiторська заборгованiсть
18
44 740
21 340
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 18
115 114
49 579
Аванси виданi
18
50 905
18 117
Дебiторська заборгованiсть за податками 10
569
203
Грошовi кошти та їх еквiваленти
19
74 413
1 633
Разом поточнi активи
497 494
325 560
РАЗОМ АКТИВИ
906 785
704 293
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капiтал та резерви
Випущений капiтал 20
14 489
14 489
Нерозподiлений прибуток (збиток)
20
758 153
589 919
Частка меншостi
21
Разом власний капiтал
772 642
604 408
Непоточнi зобов'язання
Довгостроковi позики
24
19 106
4 954
Iншi фiнансовi зобов'язання (фiнансова оренда) 15
10 592
8 484
Разом непоточнi зобов'язання
29 698
13 438
Поточнi зобов'язання
Поточна частина фiнансової оренди 15
7 068 5 768
Поточна частина довгострокових позик
24
3 218 32 614
Торговельна кредиторська заборгованiсть 23
42 442
17 485
Аванси отриманi
23
1 567 2 528
Поточнi податки до сплати
10
20 595
5 667
Поточна кредиторська забргованысть за розрахунками з часниками
23
3 240 Поточнi забезпечення
26
7 583 5 592
Iншi поточнi зобов'язання
23
18 732
16 793
Разом поточнi зобов'язання
104 445
86 447
РАЗОМ ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
906 785
704 293
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ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У КАПIТАЛI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року (у тисячах українських гривень)
Випущений капiтал Нерозподiлений прибуток Неконтрольованi частки Загальний
капiтал
Залишок на 31.12.18
14 489
564 570
(129) 578 930
Вибуття компанiй (ПрАТ "Iскра")
16 311
129
16 440
Прибуток (збиток) за пiдсумками року
9 038
9 038
Загальний сукупний дохiд за рiк
9 038
9 038
Залишок на 31.12.19
14 489
589 919
604 408
Дивiденди
(3 687)
(3 687)
Прибуток (збиток) за пiдсумками року
171 921
171 921
Загальний сукупний дохiд за рiк
168 234
168 234
Залишок на 31.12.20
14 489
758 153
772 642
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ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року (у тисячах українських гривень)
Примiтки
31.12.2019

За рiк, що закiнчився 31.12.2020

За рiк, що закiнчився

Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi
Прибуток за рiк
171 921
9 038
Збиток (прибуток) вiд первiсного визнання сiльськогосподарської продукцiї i
бiологiчних активiв та вiд змiн справедливої вартостi бiологiчних активiв
8
(82 475)
(5 637)
Коригування:
(Дохiд) вiд списання зобов'язань
7
(293) (353)
Збиток (прибуток) вiд нереалiзованих курсових рiзниць 9
7 102
370
Збиток (прибуток) вiд списання необоротних активiв
9
606
903
Нестачi та псування
9
117
195
Витрати на вiдсотки
9
6 416 7 991
Збиток вiд знецiнення дебiторської заборгованостi
9
2 172 866
Амортизацiя необоротних матерiальних активiв
9
58 648
53 163
Амортизацiя необоротних нематерiальних активiв 9
44
298
Операцiйний прибуток до змiн у чистих оборотних активах
164 258
66
834
Зменшення (збiльшення) дебiторської заборгованостi
18,10 (53 480)
(67 430)
Зменшення (збiльшення) запасiв
17
24 760
33 179
Зменшення (збiльшення) бiологiчних активiв
16
(9 187)
15 285
Збiльшення (зменшення) кредиторської заборгованостi 23, 24, 15, 10
40 863
7 714
Збiльшення (зменшення) забезпечень 26
1 991 (449)
Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi
169 205
55 133
Сплаченi вiдсотки
(6 416)
(5 798)
Чисте надходження (витрати) вiд операцiйної дiяльностi
162 789
49
335
Рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
Придбання (продаж) iнших фiнансових активiв
5 505
Придбання необоротних активiв 11
(56 543)
(25 800)
Надходження вiд продажу основних засобiв 12
13 594
7 826
Чисте надходження (витрати) вiд iнвестицiйної дiяльностi
(42 949)
(12
469)
Рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi
(Сплата дивiдендiв)
19,23 (60) (Погашення кредитiв)
24
(47 552)
(37 446)
Чисте надходження (витрати) вiд фiнансової дiяльностi
(47 612)
(37 446)
Чисте збiльшення (зменшення) грошових коштiв
72 228
(580)
Залишок грошових коштiв на початок року 19
1 633 2 180
Вплив змiни валютних курсiв на залишок грошових коштiв
552
33
Залишок грошових коштiв на кiнець року
74 413
1 633
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

2

3
4
5
6
7
8

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес.
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)

ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI
АУДИТ"

2

31586485
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
2846
339/03
23.02.2017
01.01.2020 - 31.12.2020
02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

2001/IFRS/111/07
18.02.2021

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

18.02.2021 - 15.04.2021

12

Дата аудиторського висновку

15.04.2021

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

220000.00

14

Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Наглядовій Раді
Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Екопрод" (далі - Компанія), що
складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, та Звіту про
прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі,
Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки
із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020
року, та її фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що
закінчився на зазначену дату, складеною відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV (зі змінами) щодо
складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія орендує земельні ділянки (паї) відповідно
до 5 238 довгострокових договорів оренди. Проте, Компанією при складанні
фінансової звітності щодо всіх договорів оренди з терміном дії понад 12 місяців,
не застосовувано вимог МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" в частині визнання у балансі
активу з права користування і одночасним визнанням зобов'язання з оренди. Якби
Компанія застосувала МСФЗ, вплив на велику кількість елементів фінансової
звітності, що додається, був би суттєвим, але не всеохопним. За допомогою
аудиторських процедур ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в
достатньому обсязі щодо визнання Компанією активів, що є правом користування, а
також довгострокових і поточних зобов'язань з оренди станом на 31 грудня 2020
року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Пояснювальний параграф - операційне середовище
1.
Ми звертаємо увагу на Примітки 2 до цієї фінансової звітності Компанії, у
якій йдеться про те, що існує невизначеність, яка обумовлена територіальним
розташуванням Компанії у зв'язку з проведенням військових дій у ході звільнення
тимчасово окупованих територій у Донецькій області, визначених Законом України
від 18.01.2018 № 2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій
та Луганській областях", та відновлення на цих територіях конституційного ладу.
Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно
перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над активами,
що може поставити під значний сумнів здатність продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо зазначених питань.
2.
Ми звертаємо увагу на Примітку 34 фінансової звітності, в якій
розкривається, що вплив епідеміологічного стану щодо поширення коронавірусу
COVID-19, які тривають в Україні та в усьому світі, а також їхнє остаточне
врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть
негативно вплинути на операційну діяльність Компанії. Оскільки події, що
пов'язані із COVID-19 не є коригуючими по відношенню до фінансової звітності
Компанії за 2020 рік, результати діяльності Компанії, не було скориговано. Нашу
думку не було модифіковано щодо зазначеного питання.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були
значущими під час аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались в контексті аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались
при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" ми
визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід
відобразити в нашому звіті.
№ з/п Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701
Яким чином
відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту
1
Оцінка діяльності: ризик втрати посівів
Примітка 31
Ведення Компанією підприємницької діяльності об'єктивно пов'язано з необхідністю
прийняття з боку керівництва швидких управлінських рішень в умовах ризику і
невизначеності в агропромисловому виробництві Компанії. Середовище діяльності
Клієнта має свою специфіку, особливо рослинництво, де результати безпосередньо
залежать від впливу природньо-кліматичних умов на врожайність вирощуваних
Компанією культур. На агропромисловий бізнес Компанії впливають ризики втрат
посівів внаслідок впливу різних чинників, таких як:
- несприятливі погодні явища, такі як: заморозки, посухи, град, зливи та інше;
захворювання культур і шкідники рослин;
поломка обладнання для обробки ґрунтів і збору врожаю;
- поломка обладнання для приймання, очищення і сушіння насіння та ін.

Все це вимагає від управлінського персоналу на всіх ланках поглибленого вивчення
ризиків, які впливають на одержання кінцевого результату. Ступінь точності
оцінки керівництва буде підтверджено чи спростовано розвитком майбутніх подій,
які по своїй суті є невизначеними. Виконані аудиторські процедури
Наші аудиторські процедури щодо проведеної керівництвом оцінки на предмет ризику
втрати посівів включали наступне:
o запити та аналіз планів управлінського персоналу щодо очікуваного впливу цього
питання на бізнес Компанії;
o аналіз стратегії подальшої діяльності Компанії щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану;
o аналіз політики Компанії щодо досліджень та розробок;
o перегляд підготовленого управлінським персоналом аналізу чутливості прогнозів
майбутніх грошових потоків Компанії до змін у припущеннях.
- аналіз оборотності (сівозмін) зернових культур, проведений керівництвом
Компанії та порівняння з попередніми періодами;
- вибіркове тестування документів, на підставі яких керівництво зробило оцінку
врожайності зернових культур, наприклад, характеристики вибраних культур,
сприятливість їх до кліматичних умов території, де знаходяться посівні площі;
Ми додатково проаналізували відповідні розкриття інформації у фінансовій
звітності на відповідність результатам наших процедур, описаних вище.
2.
Ризик механізмів внутрішніх контролів
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас під час кожного аудиту розглядати
ризик обходу механізмів внутрішніх контролів управлінським персоналом як значний
ризик.
Управлінський персонал є у виключному положенні для можливості здійснення
шахрайства через його здатність маніпулювати бухгалтерськими записами внаслідок
обходу контролів, які за інших умов працюють ефективно
Ми оцінили загальну
систему контролю Компанії.
Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких доказів необ'єктивності
управлінського персоналу або значну зміну підходу до суттєвих облікових оцінок
та суджень, які стосуються фінансової звітності, порівняно з попереднім роком.
Ми робили запити працівникам на різних рівнях організаційної структури Компанії,
щоб переконатися у послідовності тверджень, які ми отримали від керівництва як
усно так і у письмовій формі.
Ми протестували звірки з третіми сторонами та отримали від них листипідтвердження (в тому числі від банків, окремих постачальників та клієнтів),
проаналізували ціни й інші умови контрактів, та порівняли їх з ринковими.
Серед інших процедур, ми провели перевірку визнання доходів від реалізації та
перевірку сутності значних операцій, щоб переконатися у тому, що такі операції
були належним чином затвердженні і правильно відображені в обліку та розкриті в
фінансовій звітності.
Ми проаналізували події після звітної дати з метою перевірки точності суттєвих
облікових оцінок та суджень, що були зроблені управлінським персоналом.
Ми провели наші процедури на вибірковій основі у відповідності до свого
професійного судження та методології аудиту
Інша інформація
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію,
підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Інша
інформація складається з наступних звітів:
1.
Звіту про управління за 2020 рік, підготовлений згідно з ст.6, ст.11
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 р. № 996-XIV;
2.
Річної інформація емітента цінних паперів за 2020 рік, що формується
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 03.12.2013 № 2826.
Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище та при цьому розглянути, чи
існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд
такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов'язані повідомити про цей факт.
Звіт про управління за 2020 рік
Компанія 15 лютого 2021 року підготувала та затвердила Звіт про управління за
2020 рік . У звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність між
іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під
час аудиту, крім інформації щодо неповного опису системи внутрішнього контролю
та управління ризиками та інформації про яку йдеться мова у розділі "Основа для
думки із застереженням нашого звіту", а саме, ми не змогли отримати прийнятні
аудиторські докази у достатньому обсязі щодо визнання Компанією активів, що є
правом користування, а також довгострокових і поточних зобов'язань з оренди
станом на 31 грудня 2020 року та повноти розкриття Компанією зазначеної
інформації. Відповідно ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація містить
суттєве викривлення стосовно зазначених питань.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Компанія планує підготувати та оприлюднити річну інформацію про емітента цінних
паперів за 2020 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора.
Після отримання та ознайомлення з Річною інформацією про емітента цінних
паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми
повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими
повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №
996-ХIV щодо складання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи
для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або
планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Кмпанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами

внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі.
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та
події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими
питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не
слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Інші

питання

Складання та подання фінансової звітності відповідно до вимог пункту 6 статті 11
та пункту 5 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV.
Подання Компанією окремої фінансової звітності, складеної на основі Таксономії
UA XBRL МСФЗ за 2020 рік, планується після оновлення відповідальними урядовими
структурами електронного формату Таксономії.
Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 ст.40-1 та
перевірка інформації, зазначеної у пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про
цінні папери і фондовий ринок" в редакції від 24.09.2020 № 3480-IV (далі - Закон
3480-IV) відносно Звіту про корпоративне управління Компанії, що включається до
складу Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік
На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що
інформація а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і
управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є
власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження
прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноваження
посадових осіб Компанії, розкрита у Звіті про корпоративне управління Компанії
станом на 31.12.20, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV,
крім інформації, що зазначена у розділі "Основа для думки із застереженням"
нашого звіту та інформації щодо систем внутрішнього контролю і управління

ризиками Компанії.
Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне
управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV,
а саме:
посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується
Компанія, яким Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям
відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану
понад визначені законодавством вимоги.
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та
загальний опис прийнятих на зборах рішень,
про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу
Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та
загальний опис прийнятих на них рішень.
Інформація, яка міститься в Звіті про корпоративне управління Компанії за 2020
рік розкрита відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону 3480IV (за винятком посилань на власний кодекс корпоративного управління, який
Компанія не прийняла для застосовування та відповідних пояснень з приводу
зазначеного) та узгоджується з фінансовою звітністю.
Відповідно до вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII "Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон) надається
додаткова інформація щодо:
1)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" було призначено для виконання цього
завдання з обов`язкового аудиту Наглядовою радою 16.02.2021.
2)
Загальна тривалість виконання завдання з обов`язкового аудиту фінансової
звітності Компанії ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" з урахуванням повторних
призначень становить вісім років. Для ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" це завдання
також є другим роком проведення обов'язкового аудиту Компанії після визнання
Компанії суб'єктом суспільного інтересу відповідно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XlV.
3)
Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів
до фінансової звітності Компанії. Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб
ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для
висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність Компанії у всіх
суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового
звітування з урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а
також специфіки галузі в якій Компанія здійснює свою діяльність.
4)
Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він
надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту
обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки
та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а
отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить
викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Компанії,
ефективність чи результативність ведення справ Компанії управлінським
персоналом.
5)
Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства чи помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту:
аналіз середовища внутрішнього контролю Компанії, процесу ідентифікації
бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані у
Компанії, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також
прийняття рішень Компанією щодо механізму розгляду цих ризиків;
процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. щодо залишків рахунків
дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели інспектування
документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Компанії,
пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.
аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т.ч. застосована
концептуальна основа фінансового звітування, правове та політичне середовище);
розуміння заходів контролю IT, включаючи пов'язані бізнес-процеси, що
стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Компанія використовує
для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням;
тестування журнальних проводок;
аналіз інформації, що отримана у попередніх періодах;
виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як
процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених
сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і
відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за
підготовкою фінансової звітності.
аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для

оцінки фінансового стану, результатів діяльності або руху грошових коштів
Компанії та мали прогнозно привести до викривлень інформації, зокрема змін в
тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях.
6)
Серед ідентифікованих нами ризиків, які були значущими під час аудиту
фінансової звітності Компанії поточного періоду, на які згідно з нашими
професійними судженнями доцільно було звернути увагу, та які призвели до
модифікації нашої думки, викладені у розділі "Основа для думки із застереженням"
нашого звіту. Наші дії у відповідь на оцінені ризики щодо розкриття операцій з
оренди в частині визнання у балансі активу з права користування і одночасним
визнанням зобов'язання з оренди включали: аналіз облікової політики Компанії та
методології розрахунку активу у формі права користування та зобов'язання з
оренди; аналіз механізмів контролю; обговорення з командою із завдання
вразливості фінансової звітності до ризиків шахрайства; інспектування укладених
угод, поєднання запитів щодо розуміння заходів контролю та обговорення з
управлінським персоналом і тими, кого наділено найвищими повноваженнями
ідентифікованих ризиків; аналіз надійності відповідей та запевнень
управлінського персоналу; оцінювання розкриттів інформації щодо орендних
відносин у контексті вимог до розкриттів інформації застосованої концептуальної
онови фінансового звітування тощо.
7)
У розділі "Ключові питання аудиту" цього звіту, нами розкрито питання, яке
було значущим під час аудиту фінансової звітності Компанії поточного періоду та
яке, згідно з нашими професійними судженнями та ґрунтуючись на результатах
аудиту, потребувало значної уваги. Ці питання були розглянуто в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цього
питання.
8)
У розділі "Пояснювальний параграф" нашого звіту, нами описані питання, що
розкриті у фінансовій звітності Компанії та на які на наше професійне судження,
також доцільно звернути увагу. Ці питання розглянуто в контексті нашого аудиту
фінансової звітності в цілому, є фундаментальним для розуміння фінансової
звітності користувачами, не використовується нами замість опису ключових питань
аудиту, або модифікації думки, ми не вносили подальших застережень до нашої
думки щодо цього питання.
9)
Під час проведення обов'язкового аудиту Компанії, ми не виявили інших
питань стосовно оцінок, інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити
відповідно до частини 3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 VIII, окрім тих, що зазначені у
розділах з відповідними посиланнями на розкриття інформації, а саме: "Основа для
думки із застереженням"; "Ключові питання аудиту"; "Пояснювального параграфу"
цього звіту.
10)
Згідно результатів нашого аудиту, всі виявлені ризики, що є значущими (за
нашими професійними судженнями), були обговорені з найвищим управлінським
персоналом Компанії, ті з них, які потребували коригувань у фінансовій
звітності, відкориговані, окрім тих, що залишились невиправленими та описані у
розділі "Основа для думки із застереженням", або питань, що потребували значної
уваги та які додатково описані у розділі "Ключові питання аудиту".
11)
Інформацію, що міститься у даному звіті незалежного аудитора, щодо аудиту
фінансової звітності Компанії було узгоджено з інформацією у додатковому звіті
для Наглядової ради.
12)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інших послуг,
заборонених відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2020
року та у період з 1 січня 2021 року до дати підписання цього звіту незалежного
аудитора.
13)
Виявлені нами ризики не пов'язані із ризиком шахрайства.
14)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними
по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов`язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під
час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або
питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б хотіли звернути
Вашу увагу.
15)
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інші послуги, окрім
послуг з обов`язкового аудиту.
1
Найменування аудиторської фірми
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи
31586485
3
Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності 2846

Ключовим партнером з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Владислав Деменко
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності: 101005
За і від імені ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
Директор
Андрій Домрачов
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності: 101004
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
15 квiтня 2021 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ПРАТ "ЕКОПРОД" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну
iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Генеральний
директор Мельник I.I.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
27.03.2020
27.03.2020
28.04.2020

29.04.2020

28.04.2020
09.06.2020
25.06.2020

29.04.2020
09.06.2020
26.06.2020

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

