
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕТНОПРОДУКТ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Директор Пінчук Іван Іванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

(дата)

25.04.2018

  за                   рік2017

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

00449958

-, селище Ясенівка, Городнянський р-н, 

Чернiгiвська область, 15100, Україна

(04645) 2-11-52, (04645) 2-11-52

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії
(дата)

27.04.2018

2. Річна інформація 

опублікована у

(дата)

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

81(2834) Бюлетень "Відомості Національної комісії з

 цінних паперів та фондового ринку"

Приватне акціонерне товариство

3. Річна інформація 

розміщена на 

сторінці

в мережі 

Інтернет
http://www.ethnoproduct.com

(адреса сторінки)

(дата)

27.04.2018

6. Електронна поштова адреса lp@ethnoproduct.com
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство

X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій

 протягом звітного періоду

X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. 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

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо

 вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  До складу річної звітності не заповнюються та не подаються наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" – за звітний період 

емітент не отримував ліцензій. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" – за 

звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади 

корпоративного секретаря" – за звітний період емітент не вводив посаду корпоративного 

секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався 

послугами рейтингова агенства. "Інформація про засновників та/або учасників емітента та 

кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи)" - не надається у зв'язку з 

відсутністю. "Інформація про дивіденди" - за звiтний період дивіденди не нараховувалися та не 

сплачувалися. "Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації" - за

 звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвались. "Інформація про похідні цінні 

папери" - за звiтний перiод випускiв похідних цінних паперів емiтента не реєструвались. 

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім 

іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)" - за звiтний перiод випускiв 

iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвались. "Інформація про викуп власних акцій протягом 

звітного періоду" "- за звiтний перiод викуп власних акцiй не вiдбувався. "Інформація про 

зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)", "Інформація про зобов'язання емітента 

(за сертифікатами ФОН)", "Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними цінними паперами))", "Інформація про зобов'язання емітента (за 

фінансовими інвестиціями в корпоративні права)", "Інформація про зобов'язання емітента (за 

іпотечними цінними паперами )" - не надається у зв'язку з відсутністю.

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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

X30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 

окремо)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕТНОПРОДУКТ"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),

 який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),

 який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

Фiлiя - Чернiгiвське обласне управлiння ПАТ 

"Державний ощадний банк України"

353553

Фiлiя - Чернiгiвське обласне управлiння ПАТ 

"Державний ощадний банк України"

353553

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

2600930112329

2600930112329

01.11

01.41

01.19

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур

[2010]Вирощування інших однорічних і дворічних культур

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

4. Територія (область) Чернiгiвська

-

22.03.1996

230130,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії

   878. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості)

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)

РВ ФДМУ в Чернiгiвськiй областi 14243893 пр-кт Миру, 43, м. Чернiгiв, Чернiгiвська 

область, 14000, Україна

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості)

0,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

1936

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 

внутрішніми положеннями та посадовою інструкцією. 

Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу. 

Наглядовою радою Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2017 р.) прийнято 

рiшення про припинення повноважень Директора Приходька Володимира Iвановича в зв'язку iз 

закiнченням строку повноважень.

Протягом останнiх трьох рокiв посадова особа перебувала на посадi Директора ПрАТ 

"Етнопродукт". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) – 34 років. 

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних даних.

вища

Приходько Володимир Іванович

Директор

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

06.04.2016  Особу обрано строком на один рiк.8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

1936

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

вища

Приходько Володимир Іванович

Директор

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

06.04.2017  Особу обрано строком на один рiк8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 

внутрішніми 

положеннями та посадовою інструкцією. 

Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу. 

Наглядовою радою Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради № 1 вiд 09.06.2017 р.) 

прийнято рiшення про припинення повноважень Директора Приходька Володимира Iвановича.

Протягом останнiх трьох рокiв посадова особа перебувала на посадi Директора ПрАТ 

"Етнопродукт". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) – 34 років. 

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних даних.

1964

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

9) опис:  Наглядовою радою Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради № 1 вiд 09.06.2017 

р.) прийнято рiшення про обрання Директора Пiнчука Iвана Iвановича. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, внутрішніми 

положеннями та посадовою інструкцією. 

Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу. 

Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадi начальника Щорського управлiння по 

газопостачанню та газифiкацiї, начальника Щорського управлiння з експлуатацiї газового 

господарства, головного iнженера Городнянського управлiння житлово-комунального 

господарства. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  

Стаж керівної роботи (років) – 17 років. 

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних даних.

вища

Пiнчук Iван Iванович

Директор

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

09.06.2017  Особу обрано строком на один рiк8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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1962

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 

Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Пономарьова Лариса Леонiдiвна звiльнена з посади Головного бухгалтера Товариства (Наказ № 

ЕП/ПР-К0027 - ЕП-000666 вiд 11.04.2017 р.)  

Стаж керівної роботи (років) – 24 роки. 

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних даних.

вища

Пономарьова Лариса Леонідівна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

16.02.2012  безстроково8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

1975

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головний бухгалтер ПрАТ 

"Ритм"

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 

Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Легейда Олена Анатолiївна призначена Головним бухгалтером Товариства (Наказ № ЕП/ПР-

К0027 - ЕП-000666 вiд 11.04.2017 р.)  

вища

Легейда Олена Леонiдiвна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

11.04.2017  безстроково8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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Стаж керівної роботи (років) – 20 років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на посадi Головного бухгалтера ПрАТ "Ритм", 

фiнансового директора Торговий дiм "Чернiгiвський".

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних даних.

1965

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Полірем - Центр», 

консультант

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 

внутрішніми положеннями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 

емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 

особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) – 24 років. Протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Етнопродукт". Посадова особа не дала згоду на 

розкриття паспортних та iнших персональних даних.

вища

Жуковський Олег Олексійович

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

24.04.2015  Особу обрано термiном на три роки.8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

1971

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 

вища

Жуковська Ірина Іванівна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

24.04.2015  Особу обрано термiном на три роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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внутрішніми положеннями Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 

посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) – 30 років. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала посаду викладача (доцента) у Київському нацiональному 

унiверситетi технологiй та дизайну. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та 

iнших персональних даних.

1977

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 

внутрішніми положеннями Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 

посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) – 19 років. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав посади менеджера з розширення ринкiв збуту ТОВ 

"Укрпродпереробка", менеджера в оптовiй торгiвлi та посередництвi у торгiвлi ТОВ "НВК 

"Промресурс". Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних 

даних.

вища

Ніколаюк Андрій Олександрович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

24.04.2015  Особу обрано термiном на три роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

1961

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

вища

Шарапова Людмила Григорівна

Ревізор акціонерного товариства

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 

внутрішніми положеннями Товариства та цивільно-правовим договором з Ревізором. 

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 

Загальними зборами акцiонерiв 28 квiтня 2017 року (Протокол № 1) прийняте рiшення про 

припинення повноважень Ревiзора Шарапової Людмили Григорiвни в зв'язку iз закiнченням 

термiну повноважень.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  

Стаж керівної роботи (років) – 38 років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади директора ТОВ АФ "Егiда-95" та директора

 ТОВ АФ "Егiда-Аудит". 

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних даних.

14.04.2016  Особу призначено термiном на один рiк.8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

1961

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 

внутрішніми 

  положеннями Товариства та цивільно-правовим договором з Ревізором. 2017 р.  

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  

Стаж керівної роботи (років) – 38 років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади директора ТОВ АФ "Егiда-95" та директора

 

ТОВ АФ "Егiда-Аудит". 

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та iнших персональних даних.

вища

Шарапова Людмила Григорівна

Ревізор акціонерного товариства

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  Особу обрано термiном на п'ять років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи

Кількість

 акцій 

(шт.)

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 

юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Жуковський Олег 

Олексійович

399071 43,35280000000 399071 0 0 0Голова Наглядової ради фізична особа

Жуковська Ірина 

Іванівна

75370 8,18776343805 75370 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Усього: 474441 51,54056343805 474441 0 0 0
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Найменування юридичної 

особи

Ідентифі-

каційний 

код 

юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Кількість за видами акцій

ЕДГ Консалтінг ЛТД д/н Ін дер Хален 6, Ебматінгер, 

д/н, Швейцарія

230130 25 230130 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за видами акцій

Фізична особа 399071 43,3528 399071 0

Фізична особа 92052 10 92052 0

721253 78,3528 721253 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

28.04.2017

95,54

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Кворум річних Загальних Зборів акціонерів Товариства 100,00 % від голосуючих акцій 

Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень 

членів лічильної комісії.  2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи 

річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про порядок засвідчення бюлетенів для 

голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 4. Про звіт Директора 

Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 5. Про розгляд та затвердження звіту та 

висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р. 6. Про розгляд та затвердження звіту та 

висновків Ревізора Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 

висновків Ревізора Товариства за 2016 р. 7. Про затвердження річного звіту, фінансової звітності 

та балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 

рік. 8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками 

роботи у 2016 р. 9. Про відкликання та припинення повноважень Ревізора Товариства. 10. Про 

обрання Ревізора Товариства. 11. Про встановлення терміну дії повноважень Ревізора 

Товариства. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з 

Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання такого договору з Ревізором Товариства. 12. Про затвердження 

Статуту Товариства в новій редакції. 13. Про затвердження в новій редакції: Положення про 

Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора; Положення 

про Директора. 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів 

акціонерів Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова Рада.

Результати розгляду питань порядку денного: 

По першому питанню порядку денного ухвалили: 1. Функції Лічильної комісії на річних 

Загальних Зборах акціонерів Товариства (а саме: надання роз’яснень щодо порядку голосування, 

проведення підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного, складення та 

підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів 

Товариства) передати акціонеру одноосібно. 2. Припинити повноваження лічильної комісії з 

моменту завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства

По другому питанню порядку денного ухвалили:  обрати робочі органи (Голову загальних зборів 

та Секретаря загальних зборів) та затвердили регламент роботи річних Загальних зборів 

акціонерів Товариства.

По третьому питанню порядку денного ухвалили: бюлетень для голосування на річних Загальних

 зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом одноосібного члена 

Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних зборів 

акціонерів Товариства.

По четвертому питанню порядку денного ухвалили: затвердити звіт Директора Товариства про 

фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

По п’ятому питанню порядку денного ухвалили: затвердити звіт та висновки Наглядової ради 

Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного ухвалили: затвердити звіт та висновки Ревізора 

Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного: затвердили річний звіт, фінансову звітність та баланс 

Товариства за 2016 рік. Визначили наступні основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного ухвалили: весь прибуток, отриманий Товариством у 2016 

X

чергові позачергові
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р. затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства 

у 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

По дев’ятому питанню порядку денного ухвалили: відкликати та припинити повноваження 

Ревізора Товариства: Шарапова Людмила Григорівна.

По десятому питанню порядку денного ухвалили: обрати Ревізором Товариства: Шарапова 

Людмила Григорівна.

По одинадцятому питанню порядку денного ухвалили: 1. Встановити термін дії повноважень 

Ревізора Товариства: 5 (п’ять) років. 2. Встановити, що Ревізор Товариства здійснює свої 

повноваження безоплатно. 3. Затвердити умови цивільно-правового договору у запропонованій 

редакції, що укладатиметься з Ревізором Товариства. 4. Доручити Директору Товариства укласти 

та підписати від імені Товариства з обраним Ревізором Товариства цивільно-правовий договір.

По дванадцятому питанню порядку денного ухвалили: 1.  Затвердити Статут Товариства в новій 

редакції. 2. Доручити Директору Товариства підписати та зареєструвати в органах державної 

виконавчої влади (державного реєстратора) нову редакцію Статуту Товариства, з правом 

передоручення третім особам.

По тринадцятому питанню порядку денного, щодо затвердження в новій редакції: Положення 

про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора; 

Положення про Директора. Рішення не прийняте.

По чотирнадцятому питанню порядку денного ухвалили: 1. Попередньо надати згоду на 

вчинення значних правочинів (з обов’язковим попереднім погодженням таких дій з Наглядовою 

радою Товариства), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та 

будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів 

акціонерів Товариства. Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, 

здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик граничною 

сукупною вартістю більше як: 7 297 250 грн. Затвердити ринкову вартість майна, робіт або 

послуг, що є предметом значних правочинів, та складає від 7 297 250 грн. до 14 189 500 грн., 

(приймається простою більшістю голосів), більше 14 189 500 грн. – приймається більш як 50 % 

голосів акціонерів від їх загальної кількості. 2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, 

що тимчасово виконує його обов’язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) 

від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до 

компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з обов’язковим 

попереднім погодженням таких дій з Наглядовою радою Товариства та з обов’язковим 

дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства». 

Причини, чому загальні збори не відбулися: причин не було, збори відбулися.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Профiт-Ап"

33641008

вул. Дружкiвська, буд. 10, м. Київ, Святошинський р-н, 03113

(044) 539-2427

(044) 539-2427

3657

29.09.2005

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: д/н

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 

емiтенту

публічне акцiонерне товариство "Національний депозитарій 

України"

30370711

вул. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001

(044) 279-65-40, (044) 279-13-22

(044) 279-65-40

АВ 581322

13.03.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Правила № 2092 від 01.10.2013 р.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінаста"

34762675

вул. Глибочицька, буд. 28, м. Київ, Шевченківський р-н, 04050

(044) 361-38-08

(044) 361-38-08

серія АЕ № 263230

28.08.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Договір № Д-46  про відкриття рахунків у цінних паперах власникам при демареріалізації 

випуску від 10.12.2012 р.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу,

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний 

ідентифі-

каційний 

номер

Форма 

існування та 

форма випуску

Номінальна 

вартість (грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

Частка у 

статут-

ному 

капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 

папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105

22.06.2001 62/24/1/01 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку, Чернігівське 

територіальне управління

0,25 230130,00920520 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснюється. Інформація про

 зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснюється. Інформація щодо факту 

лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: цінні папери на фондових ринках в лістингу/делістингу не перебувають. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не

 було.

UA4000087506UA4000087506 Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

бездокументарна

 іменна
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XI. Опис бізнесу

Акцiонерне товариство СВАТ було засноване 29 серпня 1995 роцi згiдно наказу №452 Регiонального 

вiддiлення Фонду державного майна по Чернiгiвськiй областi шляхом перетворення з ДП . У 2010 роцi на 

виконання вимог Закону України Про акцiонернi товариства найменування Товариства змiнене було 

змiнено найменування з СВАТ на ПрАТ . З дати створення товариства i звiтний перiод, товариство не 

проводило нiяких операцiй злиття, перетворення, подiлу, приєднання, створення, видiлу.

Структурних пiдроздiлiв не має. Товариство складається з цiлiсного майнового комплексу, що 

знаходиться за адресою: Чернiгiвська область, Городнянський район, селище Ясенiвка

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не надходило.

Облiкова полiтика товариства ведеться у вiдповiдностi до законодавчих та нормативних актiв. Протягом 

року не змiнювалась. Методи нарахування зносу основних засобiв (прямолiнiйний метод) вiдповiдають 

нормам П(С)БО 7 "Основнi засоби" та обранiй облiковiй полiтицi Товариства. Обраний метод нарахування

 амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Згiдно П(С)БО 7 "Основнi засоби". 

Товариством вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Знос малоцiнних необоротних

 

активiв встановлюється в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi в першому мiсяцi використання об'єкту, 

згiдно положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Запаси вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за первинною вартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво i iншому вибуттi 

списання здiйснювати за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Метод 

оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного року залишався незмiнним.

Товариство виробляє органiчнi продукти харчування для споживачiв в Українi та цiлому свiтi. Органiчнi 

продукти вирощуються без ГМО, гормонiв, стимуляторiв росту, пестицидiв та iншої агрохiмiї в екологiчно

 безпечних мiсцевостях. Органiчна сертифiкацiя здiйснюється швейцарським iнститутом IMO. Є 

виробником м'яса, молока, меду, зернових, бобових i маслянистих культур пiд органiчним управлiнням .

Протягом п'яти рокiв товариство не здiйснювало значних придбань або вiдчужень.

Будівлі та споруди - 902 тис. грн. Машини та обладнання – 7 018 тис. грн. Транспортні засоби - 2 061 

тис. грн. Інструменти прлади інвентар – 241 тис. грн. Інші основні засоби 202 тис. грн. Інші необоротні 

матеріальні активи - 84 тис. грн.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 109. Середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 5 . Чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): немає.

Інформація про чисельність працівників

ПрАТ «Етнопродукт» не належить до будь-яких об’єднаннь підприємств.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

ПрАТ «Етнопродукт» не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та 

установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 

афілійованими особами за звітний період відсутні.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами
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Недосконалiсть законодавчої бази впливає на розвиток товариства.

Штрафи та компенсацiї за порушення законодавства не виплачувались.

Товариство знаходиться на самофiнансуваннi. У разi необхiдностi залучаються кредитнi кошти 

банкiвських установ.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Укладених, але не виконаних договорiв нема.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство не займається дослiдженнями або розробками.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 

його посадові особи

iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента немає.

Інша інформація

Стратегiя подальшої дiяльностi (розширення виробництва, полiпшення фiнансового стану) товариства 

передбачає за наявностi власних фiнансових коштiв придбання нової технiки, капiтальний ремонт 

устаткування й виробничих примiщень. Реконструкцiя в майбутньому не планується. Iстотнi факти, якi 

можуть вплинуть на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi, низька 

платоспроможнiсть клiєнтiв, змiни в законодавствi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)

Орендовані основні засоби 

(тис.грн)

Основні засоби, всього 

(тис.грн)

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

16 17 0 0 16 17

2794 3814 0 0 2794 3814

845 721 0 0 845 721

255 288 0 0 255 288

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3910 4840 0 0 3910 4840

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  Будинки та споруди 20 

років. Інші – 10 років. Первісна вартість основних засобів: 7 840 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 43 % 

Ступінь використання основних засобів: 90 % Сума нарахованого зносу:  3 352 тис. грн. Суттєві зміни у вартості 

основних засобів зумовлені: відсутні Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: відсутні

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

3910 4840 0 0 3910 4840

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

17362

230

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 

активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить 17132 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17132 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 13108 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13108 

тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 230

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

13338

230

230
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

186

0

15580

17989

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2223Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі

 за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: д/н

Кредит банку 06.06.2017 1323 15 06.02.2020

Кредит банку 11.07.2017 900 15 11.07.2018
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Дата 

виникнення

 події

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом періоду

1 2 3

06.04.2017 06.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.04.2017 12.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2017 03.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2017 03.05.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів

09.06.2017 12.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2015 1 0

2016 1 0

2017 1 0

X

д/н

X

д/н

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які на день 

подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків простих акцій 

товариства

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

д/н

д/нІнше (зазначити)

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

д/н
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3

2

0

0

1

1

д/н

ні

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

6Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

д/нІнше (запишіть)

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

д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

д/нІнші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань.

д/н

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.

д/н
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X

д/н

X

д/н

так, введено посаду 

ревізора

1

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 

та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 

нового члена

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

1
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так

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 

бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 

збори 

акціонерів

Наглядова 

рада

Виконавчий 

орган

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу

 

так

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)

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)
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X

X

X

X

X

д/н

так

ні

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

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 акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 

ринок цінних паперів

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному

 товаристві

Копії 

документів 

надаються на

 запит 

акціонера

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, результати

 діяльності

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотками та 

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 

управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

ні

X

X

д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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д/н

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 

році?

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 

років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 

управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 

його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
так

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.

д/н

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2017
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2018.01.01

00449958

7421410104

01.41

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної

діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕТНОПРОДУКТ"

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

Адреса, 

телефон

-, селище Ясенівка, Городнянський р-н, Чернiгiвська область, 15100, Україна, (04645) 2-11-52

КОДИ

ЯСЕНІВКА

Організаційно-

правова форма 

господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 109

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

29 31

559 600

3910 4840

8428 10508

4518 5668

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7458 10423

Актив Код

рядка

На початок

звітного 

періоду

На кінець

звітного 

періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

2979 4975

2979 4975

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

10 8

39 39

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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14093 14048

1521 4159

1158 2283

11413 7605

1 1

3176 5807

0 0

0 0

3133 2777

0 0

365 56

0 0

0 0

0 0

769 1999

137 89

132 87

54 33

21731 24916

0 12

29189 35351

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

5 21166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

4 1071190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

230 230

0 0

1332 1332

0 0

0 0

0 0

11776 15800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2223

0 0

0 0

0 0

3956 3984

15851 15766

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:

    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код

рядка

На початок

звітного 

періоду

На кінець

звітного 

періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 13338 17362Усього за розділом I

1510

1515

0 2223

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 128 125    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 53 61    розрахунками зі страхування

1630 206 258    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 214 272Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 0 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 11294 11066Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Пінчук Іван Іванович

Легейда Олена Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800

1900

0 0

0 0

29189 35351

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2018.01.01

КОДИ

00449958

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕТНОПРОДУКТ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2017 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

38556 26357

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25697 15374

12859 10983

0 0

0 0

0 0

0 0

9563 5417

2903 0

1865 1599

8871 3372

7419 4567

6638 3951

110 34

4267 6862

0 0

0 0

243 0

0 0

0 0

0 0

4024 6862

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

4710 4246    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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4024 6862

0 0

56687 53755

4894 3451

1084 745

1158 1199

12544 11329

76367 70479

920520 920520

920520 920520

4,37 7,46

4,37 7,46

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Пінчук Іван Іванович

Легейда Олена Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

4024 6862

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2018.01.01

КОДИ

00449958

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕТНОПРОДУКТ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 рік

53774 32037

2

73 242

0 0

0 0

0

0 0

0 0

101 110

3947 2794

2327 1704

469

1235

9180 161

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

616

1711

2 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

3012 213020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

40167 276103100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

1077 7783110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

183 4263190Інші витрачання

81 (1063)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:

    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

Пінчук Іван Іванович

Легейда Олена Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(2142) 03295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

2142 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

2500 58323305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

277 49493350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

210 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах

0 03390Інші платежі

2013 8833395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(48) (180)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

137 2863405Залишок коштів на початок року

0 313410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

89 1373415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2018.01.01

КОДИ

00449958

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕТНОПРОДУКТ"

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

230 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка

Зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал

Капітал у 

дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:

Зміна облікової політики

230 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-

вий капітал

Резервний 

капітал

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток)

Неопла-

чений 

капітал

Вилу-

чений 

капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

1332 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1332 0

0 0

0 0

11776 0

0

0 0

4024 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

11776 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13338

0

4024

0

0

0

0

0

13338

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Пінчук Іван Іванович

Легейда Олена Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

230 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

1332 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

4024 0

15800 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4024

17362

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку (звіту)

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Керівництву ПрАТ «ЕтноПродукт»

Акціонерам ПрАТ «ЕтноПродукт»

Наглядовій Раді

Адреса: Укpаїна, 15100, Чернігівська  область, Городнянський район, селище Ясенівка

Цей аудиторський звіт, який складається з:

 1.Основних відомостей про підприємство; 

 2. Звіту щодо фінансової звітності; 

 3. Фінансових звітів за 12 місяців 2017 р.,  які додаються, 

підготовлено у відповідності до: 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 

2015 року), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України  від 

04.05.2017р. № №344,  зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 706, 720, 560, 570 у зв’язку з наданням 

– Приватним акціонерним товариством «ЕтноПродукт» (далі – Компанія, Товариство, ПрАТ «ЕтноПродукт» 

регулярної звітної інформації Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - фізичної 

особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення

 до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних

 учасників ринку цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Аудиторська фірма 

«ПРОФІТ-АП»

33641008

03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

3657 29.09.2005

д/н, д/н д/н,  д/н

1

2

3

4

5

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України

0368 04.07.20136

Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності

01.01.2017-31.12.20177

Думка аудитора8 із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту  річної фінансової звітності 

Товариства за 2017 рік, на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б 

викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у  всіх суттєвих аспектах вимогам чинного 

законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР. 

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не 

мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариства.

Звіт включає узагальнену інформацію щодо:

 •Активів

 •Зобов’язань

 •Власного капіталу

 •Доходів та витрат, прибутків/збитків

 •Іншої  допоміжної  інформації (розкривається згідно з вимогами державного регулятора ринку цінних паперів).

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 111-12/03 12.03.201810

Дата початку та дата закінчення аудиту 14.03.2018-12.04.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 12.04.201812

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн

25000,0013

14
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1.Основні відомості про підприємство

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕтноПродукт»  (далі - ПрАТ «ЕтноПродукт», 

Товариство).

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00449958.

Місцезнаходження Товариства: Укpаїна, 15100, Чернігівська  область, Городнянський район, селище Ясенівка, 

Дата державної реєстрації Товариства: 22.03.1996 р .

 2. Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг.

До складу перевіреної фінансової звітності Товариства входять:

 •Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, 

 •Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, 

 •Звіт про власний капітал за 2017 рік,

 •Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік,

 •Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

 Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 

визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цього фінансового звіту на основі проведеного аудиту. Ми 

провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних 

вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що фінансовий звіт не 

містить суттєвих викривлень

Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовому 

звіті. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінювання ризиків суттєвих викривлень 

фінансового звіту внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінювання цих ризиків аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються складання і достовірного подання суб’єктом господарювання фінансового 

звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінювання 

відповідності застосованих облікових політик, обґрунтованості облікових оцінок, виконаних управлінським 

персоналом, та оцінювання загального подання фінансового звіту. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки.

  Основа для висловлення думки із застереженням

Ми були призначені аудиторами Товариства після 31 грудня 2017 року, у зв’язку з чим ми не мали змоги спостерігати

 за інвентаризацією запасів на кінець року. У нас не було змоги впевнитися у кількості запасів та поточних 

біологічних активів, утримуваних на 31 грудня 2017 року, вартість яких відображена у балансі у розмірі 19 855 

тис.грн. через виконання альтернативних інвентаризації процедур. Однак при плануванні перевірки ми отримали 

свідчення про належний рівень внутрішнього контролю у Товаристві.

   Думка із застереженням

  На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" 

нашого звіту, фінансова звітність, яка додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів ПрАТ «ЕтноПродукт» станом на 31.12.2017 року, його фінансові 

результати, рух грошових коштів, власного капіталу за 2017 рік, відповідності згідно вимог Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

Пояснювальний параграф

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту  річної фінансової звітності 

Товариства за 2017 рік, на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б 

викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у  всіх суттєвих аспектах вимогам чинного 
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законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР. 

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не 

мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариства.

Звіт включає узагальнену інформацію щодо:

 •Активів

 •Зобов’язань

 •Власного капіталу

 •Доходів та витрат, прибутків/збитків

 •Іншої  допоміжної  інформації (розкривається згідно з вимогами державного регулятора ринку цінних паперів).

1. Активи

1.1 Статті основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу

Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2017 року складала 10508 тис. грн. з 

урахуванням попередніх індексацій. 

Накопичена сума зносу основних засобів Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 5668 тис.грн. з урахуванням 

індексацій. Таким чином, залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2017 року становить  4840 тис. грн. В 

заставі ПАТ «ПроКредитБанк» знаходиться виробниче обладнання вартістю 1919 тис.грн.

При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не визначено.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017 року – 39 тис.грн. Накопичена амортизація становила  

– 31 тис.грн., а залишкова вартість 8 тис.грн.

Первісна вартість довгострокових біологічних активів, що контролюються Товариством станом на 31.12.2017 року, 

складала  4975  тис.грн. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових біологічних активів ведеться відповідно 

до вимог чинного законодавства, зокрема П(С)БО «Біологічні активи».

Справедлива вартість довгострокових біологічних активів на дату балансу становила 4975 тис.грн. 

Балансова вартість довгострокових біологічних активів включає переважно вартість великої рогатої худоби.

Вартість незавершених капітальних інвестицій станом на дату складання звітності становила 600 тис.грн. 

1.2 Статті фінансових інвестицій

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що фінансових інвестицій в складі активів Товариства станом на 

31.12.2017 р. немає.

  1.3 Статті запасів, дебіторської заборгованості та  коштів

Станом на 31.12.2017 р. загальна вартість запасів становила 14048 тис.грн.

Вартість поточних біологічних активів станом на дату складання фінансової звітності становила 5807 тис.грн. Ці 

активи оцінені в звіті про фінансовий результат за справедливою вартістю.  

Решта запасів оцінена за собівартістю придбання та виробництва.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 р. становить 2777  тис.грн. Дебіторська 

заборгованість в балансі оцінена за історичною вартістю, резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Решту статей поточних активів складають наступні суми:

  інша поточна дебіторська заборгованість – 1999  тис.грн.;

  грошові кошти та їх еквіваленти – 89  тис.грн.

Статтю «Інша поточна дебіторська заборгованість» формують:

  залишок за авансовими платежами 1894 тис.грн.; 

  інші залишки 105 тис.грн.

Стаття Витрати майбутніх періодів становить 33 тис.грн. 

У статті Інші оборотні активи активів балансу відображений залишок за рахунками обліку податкового зобов’язання 

та податкового кредиту ПДВ 107 тис.грн.  

2. Зобов`язання 

Ми підтверджуємо реальність розміру зобов’язань та забезпечень у фінансовій звітності ПрАТ «ЕтноПродукт» станом

 на дату складання фінансової звітності за наступними статтями:

Довгострокові кредити банків – 2223 тис.грн  (кредитна угода ПАТ «ПроКредитБанк» від 06.06.2017 р. на суму 

кредиту 1500 тис.грн терміном дії 32 місяці, на непогашену суму кредиту нараховуються 16 відсотків річних, та 

кредитна угода від 11.07.2017 р. на суму кредиту 1000 тис.грн, терміном дії 12 місяців, на непогашену суму кредиту 

нараховуються 18 відсотків річних). 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2017 року складає 3984 тис.грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками станом на дату складання фінансової звітності:

  з бюджетом – 125 тис.грн.;

  з оплати праці – 258 тис. грн.;

  зі страхування – 61 тис.грн.;

  інші поточні зобов’язання – 11066 тис.грн..

  кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 272 тис.грн.

Статтю Інші  поточні зобов`язання переважно формують залишок заборгованості за договорами поворотної 
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фінансової допомоги  9834 тис.грн.  Інші залишки складають -  1232 тис.грн.

3. Власний капітал

     3.1. Формування статутного капіталу

Розмір статутного капіталу станом на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. становить 230 130,00 (двісті тридцять тисяч сто

 тридцять гривень 00 копійок) гривень. 

Статутний капітал Товариства поділений на 920 520 (дев’ятсот двадцять тисяч п’ятсот двадцять) простих іменних 

акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Формування та оплата статутного капіталу були проведені Товариством до початку 2011 року. Відповідні залишки 

підтверджується аудиторським висновком незалежного аудитора.

 Двадцять восьмого квітня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів ПрАТ «ЕтноПродукт» (Протокол №1 від 

28.04.2017 року) на яких було прийнято низку рішень щодо  фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«ЕтноПродукт». Державна реєстрація Статуту відбулася 03.05.2018 року. Розмір статутного капіталу залишився без 

змін -  230 130,00 грн. (двісті тридцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок) гривень. Згідно Статуту у останній 

(новій) редакції, державна реєстрація якої була проведена 03.05.2017 року, статутний капітал залишився незмінним, 

він сплачений на 100,0 (сто) відсотків ще до початку звітного періоду. 

Додатковий вкладений капітал станом на 31.12.2017 року становив 1332 тис.грн.

Розмір нерозподіленого прибутку станом на дату складання звіту становить 15800 тис.грн.

3.2. Власний капітал

Вартість  чистих активів Товариства станом на дату балансу дорівнювала 17362 тис.грн. і перевищувала за розміром 

зареєстрований статутний капітал. Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині 

третій статті 155 Цивільного кодексу України.

4. Доходи, витрати  та фінансові результати

Станом на 31.12.2017 року розмір нерозподіленого прибутку становить 15800 тис.грн. 

Фактично за період діяльності з 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 року Товариство отримало чистий прибуток 4024 

тис.грн. 

В тому числі чистий прибуток сформувався за рахунок:

  прибутку від операційної діяльності – 4267 тис.грн.,

  фінансові витрати – 243 тис.грн.

5.Інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації 

щодо фінансового стану ПрАТ «ЕтноПродукт».

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким 

рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією 

та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве 

викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо у висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації,

 ми зобов’язані повідомити про цей факт. Як описано вище у розділі «Основа для думки із застереженням», ми були 

призначені аудиторами Товариства після 31 грудня 2017 року, у зв’язку з чим ми не мали змоги спостерігати за 

інвентаризацією запасів на кінець року. У нас не було змоги впевнитися у кількості запасів та поточних біологічних 

активів, утримуваних на 31 грудня 2017 року. Відповідно ми не можемо дійти висновку, що це обмеження не впливає 

на іншу інформацію.                 

6. Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

фірма «ПРОФІТ-АП», заснованою в 2005 році, основні відомості про яку наводяться  нижче:

 Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП»

 Код ЄДРПОУ: 33641008

 Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

 Реєстраційні дані: ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП» зареєстроване Святошинською районною у м.Києві 

Державною адміністрацією 29 серпня 2005 року №10721020000004291

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 

 послуги: Свідоцтво №3657 видане за рішення Аудиторської палати України від 29 вересня 2005 року №153/3 

(продовжено рішенням АПУ від 25 червня 2015 р. №312/3, чинне до 25.06.2020 року).

Номер та дата видачі Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості стандартам 

аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську 

 діяльність: Свідоцтво № 0368 видане рішенням Аудиторської палати України від 04 липня 2013 року № 273/4 

 Керівник: Баран Євгеній Миколайович

 Інформація про аудитораСертифікат аудитора - Серії А №004904, виданий на підставі рішення Аудиторської палати 

України від 30 листопада 2001 року №104, термін дії продовжено до 30 листопада 2020 року продовжено рішенням 

АПУ від 29.10.15р. №316/2
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 Контактний телефон/факс(044) 456 35 43

Підставою для проведення перевірки є договір №111-12/03 від 12 березня 2018 р. між ПрАТ «ЕтноПродукт» та ТОВ 

«Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП».

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності Товариством з 01 січня 2017 року по 31 грудня

 2017 року.

Початок перевірки – 14.03.2018 року,

Кінець перевірки – 12.04.2018 року

12.04.2018 року

Фінансову звітність підтверджує аудиторська фірма “ПРОФІТ-АП” 

(свідоцтво № 3657 видане АПУ 29 вересня 2005 року)

Директор (керуючий партнер) 

аудиторської фірми “ПРОФІТ-АП” 

(сертифікат аудитора серії А

  № 004904 виданий 30.11.01 р. чинний до 30.11.20 р.)                                                    Є.М. Баран

03113, м.Київ, вул.Дружківська, 10

д/н

д/н

д/н

© SMA 004499582017 р. 


