Титульний аркуш

29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 19
(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).

Директор



Ковбасюк А.С.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30981499
4. Місцезнаходження: 35680, УКРАЇНА, Рівненська обл., Дубенський р-н, смт.Смига,, вул.Заводська, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс: (03656) 5-62-67, (03656) 5-62-67
6. Адреса електронної пошти: euroshpon@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2021, Рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2021 року ( Протокол №1 вiд 27.04.2021)
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 регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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://euroshpon.com.ua/regulyarna-informatsiya
29.04.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
X
7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- 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)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
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
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
X
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
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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
X
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
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
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

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
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 (дозволи) 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" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади 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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
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 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)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.
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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 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 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 "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.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.06.2000
4. Територія (область)
	Рівненська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1011500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	415
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	16.21 - ВИРОБНИЦТВО ФАНЕРИ, ДЕРЕВ'ЯНИХ ПЛИТ I ПАНЕЛЕЙ, ШПОНУ
	16.10 - ЛIСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
	46.13 - ДIЯЛЬНIСТЬ ПОСЕРЕДНИКIВ У ТОРГIВЛI ДЕРЕВИНОЮ, БУДIВЕЛЬНИМИ МАТЕРIАЛАМИ ТА САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИМИ ВИРОБАМИ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	акцiонерне товариство "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614
2) IBAN
	UA903006140000026009500049582
3) поточний рахунок
	UA903006140000026009500049582
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	акцiонерне товариство "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614
5) IBAN
	UA903006140000026009500049582
6) поточний рахунок
	UA903006140000026009500049582

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
	Представництво Приватного акцiонерного товариства"Єврошпон-Смига"
2) Місцезнаходження
	Україна, 01021, Печерський р-н, м. Київ, вул. Кловський узвiз, буд.7,примiщення 51,офiс 17
3) Опис
	На позачергових загальних зборах акцiонерiв 26 серпня 2020 року (протокол № 2/2020 вiд 26 серпня 2020 року) було прийнято рiшення про створення вiдокремленого пiдроздiлу приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА". 
Створено вiдокремлений пiдроздiл без окремого балансу з назвою - Представництво Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" (скорочена назва - Представництво ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"). Мiсцезнаходження Представництва визначено за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, буд.7, примiщення 51, офiс 17. Завдання та функцiї Представництва визначено вiдповiдно до Положення про  Представництво Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА". Визначено основними видами дiяльностi Представництва: дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами; оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; неспецiалiзована оптова торгiвля.



16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
460/2517/19
Рiвненський окружний адмiнiстративний суд
Приватне акцiонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"
Державна служба України з безпеки на транспортi
д/н
Про визнання протиправними та скасування постанов про застосування адмiнiстративно-господарського штрафу
Позов задоволено частково
Опис:
Рiшенням Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вiд 08.01.2020 року позов задоволено частково. Постановою 8-го апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 074.08.2020 року рiшення суду першої iнстанцiї залишено без змiн.
2
922/3871/19
Господарський суд Харкiвської областi
Приватне акцiонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"
ДП "Куп'янське лiсове господарство"
д/н
Про стягнення боргу в сумi 19 584 грн.
Провадження закрито
Опис:
Ухвалою Господарського суду Харкiвської областi вiд 17.01.2020 року провадження у справi закрито в зв'язку iз сплатою боргу вiдповiдачем.
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
Податкове повiдомлення-рiшення №0002255204, 17.01.2020
Головне управлiння ДПС у Рiвненськiй областi
За порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки
виконано
Опис:
д/н
2
Податкове повiдомлення-рiшення №0003055215, 01.04.2020
Офiс великих платникiв податку ДПС
Пеня за порушення термiнiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за невиконання зобов'язань та штрафнi санкцiї за порушення валютного законодавства.
виконано
Опис:
д/н
3
Податкове повiдомлення-рiшення №0038165204, 18.05.2020
Головне управлiння ДПС у Рiвненськiй областi
За порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з орендної плати за землю
виконано
Опис:
д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
За звiтний перiод органiзацiйна структура акцiонерного товариства зазнала змiн. В структурi емiтента вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 26.08.2020 року створено представництво акцiонерного товариства за адресою : 01021, м. Київ, Кловський узвiз, буд.7, корпус51. офiс 17., яке зареєстроване в ЄДРПОУ - 31.08.2020 року.  Органами управлiння Товариства є : Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв; Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства; Орган, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - Ревiзор.

Органiзацiйна структура Товариства станом на 31.12.2020 р:

Представництво, виробництво струганого шпону (якi включають дiльницю пiдготовки сировини, дiльницю стругання шпону, дiльницю сушiння шпону, дiльницю вторинної обробки сировини, дiльницю обрiзки шпону, дiльницю заточування д/о iнструменту, дiльницю контролю та пiдготовки готової продукцiї), виробництво шпону зрощеного (дiльниця виробництва зрощеного шпону, дiльниця виробництва матричних рулонiв), енергетична служба, механiчна служба, котельня, будiвельна бригада, їдальня, спортивна споруда.



До складу Апарату управлiння входять:

- Директор

- Директор представництва

- Заступник директора з економiчних питань

- Заступник директора з комерцiйних питань

- Заступник директора з виробничих питань

- Начальник юридичного вiдддiлу 

- Юрист

- Юрисконсульт 

- Головний бухгалтер

- Заступник головного бухгалтера 

- Бухгалтер

- Головний iнженер

- Iнженер (по дотриманню вимог лiсової пiклувальної ради)

- Начальник виробництва струганого шпону

- Начальник виробництва зрощеного шпону

- Начальник виробництва матричних рулонiв

- Начальник дiльницi контролю i пiдготовки продукцiї до реалiзацiї

- Заступник начальника виробництва зрощеного шпону

- Заступник начальника виробництва матричних рулонiв

- Начальник котельнi

- Заступник начальника котельнi

- Майстер змiни цеху по виготовленню шпону

- Начальник вiддiлу постачання сировини 

- Майстер дiльницi пiдготовки сировини

- Начальник вiддiлу збуту

- Начальник вiддiлу iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi

- Менеджер iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi

- Головний енергетик

- Iнженер з автоматизованих систем керування виробництвом

- Iнженер з охорони працi 

- Контролер якостi

- Завiдуючий складом товарно-матерiальних цiнностей

- Майстер будiвельних та монтажних робiт

- Iнженер з лiсозаготiвель

- Iнженер - технолог

- Iнженер з налагоджування i випробувань

- Менеджер з матерiально-технiчного постачання

- Iнженер з комп`ютерних систем

- Завiдувач спортивної споруди

- Начальник охорони

- Головний механiк





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
У 2020 роцi середня кiлькiсть працiвникiв Товариства склала 415 осiб, в тому числi 5 сумiсникiв.
Рiчний фонд оплати працi 2020 року склав - 70 280 084,20 грн., 2019 року - 75 265604,73 грн. Середньомiсячна зарплата працiвника в 2020 роцi - 14 112,47 грн.
Кадрова полiтика Товариства має на метi створення згуртованого й вiдповiдального високопродуктивного колективу для реалiзацiї можливостей пiдприємства адекватно реагувати на змiни в зовнiшньому i внутрiшньому середовищах, та базується на наступних принципах:
- демократизм управлiння, вiд якого залежить готовнiсть до спiвробiтництва;
- розумiння окремих людей та їхнiх потреб;
- справедливiсть,  дотримання рiвностi й послiдовностi.
Основними елементами кадрової полiтики Товариства є:
- полiтика зайнятостi, що охоплює забезпечення висококвалiфiкованим персоналом, створення привабливих умов працi, гарантування її безпеки, створення можливостей для просування по службi з метою пiдвищення ступеня задоволення роботою;
- полiтика навчання, яка передбачає формування вiдповiдної бази навчання, можливостей для пiдвищення квалiфiкацiї та реалiзацiї прагнень до професiйного зростання;
- полiтика оплати працi, що полягає в наданнi достатньо високої порiвняно з iншими роботодавцями заробiтної плати, яка б вiдповiдала досвiду, здiбностям i ставленню працiвника до своїх обов'язкiв, його трудовому внеску;
- полiтика добробуту, яка грунтується на забезпеченнi широкого набору соцiальних пiльг i благ, створеннi умов, привабливих для працiвникiв i взаємовигiдних для них i для пiдприємства;
- полiтика трудових вiдносин, що передбачає встановлення певних процедур для попередження виникнення трудового конфлiкту, становлення кращого стилю керiвництва тощо.
Охорона працi.
В Товариствi функцiонує система управлiння охороною працi, а саме:
"Створено вiдповiднi служби та призначено вiдповiдальнi особи, якi забезпечують вирiшення конкретних питань охорони працi;
"Розроблено та затверджено положення, iнструкцiї та iншi нормативнi акти що дiють у межах Товариства;
"Проводиться роз'яснювальна робота серед працiвникiв про те, що дiяльнiсть, спрямована на охорону працi i здоров'я, не тiльки йде на користь їм самим, а також сприяє якостi виконуваних робiт i матерiальному успiху пiдприємства.
Велике значення придiляється вихованню у працiвникiв нетерпимостi до будь-яких порушень вимог охорони працi, нетерпимостi до безвiдповiдальностi та дотримання порядку i чистоти на робочих мiсцях.
Роботодавець забезпечує фiнансування комплексних заходiв щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки гiгiєни працi та виробничого середовища, а також пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi на пiдприємствi.
Працiвники пiдприємства щорiчно проходять черговий медичний огляд для профiлактики виявлення профзахворювань.
Для захисту вiд дiї небезпечних та шкiдливих факторiв робочого середовища на органiзм людини, працiвники пiдприємства на 100 % забезпеченнi спецiальним одягом, взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту.
Для забезпечення безпечного виконання робiт, профiлактики нещасних випадкiв та аварiй, з працiвниками щорiчно проводяться навчання та перевiрка знань з питань охорони працi. Також проводяться тренування та перевiрка знань пожежно-технiчного мiнiмуму.
Для приведення у вiдповiднiсть до санiтарно-гiгiєнiчних норм примiщення для прийому їжi, на територiї Товариства працює робоча їдальня.
Для покращення умов працi на пiдприємствi постiйно проводиться модернiзацiя обладнання, залучаються сучаснi технологiї та переоснащення. Так, цех виготовлення шпону струганого було обладнано системою автоматичного видалення вiдходiв виробництва.
Функцiонування системи управлiння охороною працi на ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" потребує постiйного вдосконалення i для цього систематично проводяться перевiрки, аналiз виявлених невiдповiдностей, щоб зробити з них належнi висновки на майбутнє.



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
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. 
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi застосовувати такi методи оцiнки їх вибуття:
-  собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) -  при реалiзацiї готової продукцiї;
-  iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв при вiдпуску виробничих запасiв у виробництво та при реалiзацiї  товарiв;
- iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при продажу великогабаритних товарiв, що мають номер заводу-виробника, чи виготовленнi по спецзамовленню чи проекту, запасiв якi не замiнюють один одного.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв списується зi складу активiв 100% при передачi в експлуатацiю незалежно вiд умов використання.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" лiдер серед виробникiв шпону струганого в Українi. Пiдприємство виготовляє шпон дуба, ясеня, сосни, бука, вiльхи, клена, що вiдповiдає мiжнародним вимогам та сертифiкований FSC. 
Основна сировина ( лiсоматерiали необробленi) придбавається у державних лiсових господарств на аукцiонах .
У 2020 роцi обсяги виробництва шпону струганого склали 9 473,1 (тис.м.кв.) на суму 177 790,0 тис.грн.; шпону зрощеного 1 752,4  (тис.м.кв.)на суму 176 016,7 тис. грн.
Сума реалiзацiї iнших товарiв становить 52 098 тис. грн., що складає 9,92 % вiд загального обсягу продажiв. 
Основними ринками збуту є Литва, Польща, Iспанiя, Португалiя, Україна.
Найбiльша питома вага в реалiзацiї продукцiї Товариства припадає на експорт (83%).



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 
За останнi 5 рокiв пiдприємством було придбано новi шпоностругальнi станки, автонавантажувачi для розвантаження/завантаження лiсосировини, готової продукцiї, земельнi дiлянки для розширення територiї розташування виробничої бази, здiйснено реконструкцiю та капiтальний ремонт дiючих будiвель цехiв, складiв, побудовано футбольний стадiон, будiвлю холодного складу, склад готової продукцiї, офiсна будiвля, цех стругання шпону та цех дубльованого шпону, вiдреконструйовано електромережi, будується логiстичний центр.
Протягом 2020 року пiдприємством було витрачено на iнвестицiї 18 326,5 тис. грн., з них на капiтальне будiвництво 5 267,0 тис. грн., придбання земельних дiлянок - 560,3 тис. грн., будiвель та споруд - 536,8 тис. грн., машини, обладнання та iнвентар - 4 443 тис. грн., реконструкцiю модернiзацiю та капiтальний ремонт будiвель i споруд - 782,7 тис. грн., iнше. На придбання вищевказаних активiв було використано власнi кошти пiдприємства.	



Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2020 року залишкова вартiсть основних засобiв (виробничого призначення) становить 76 865,9 тис.грн., в тому числi - 76 372,7 тис. грн. власнi основнi засоби та 493,2 тис.грн. - орендованi основнi засоби.

Виробничi потужностi пiдприємства розмiщенi на земельних дiлянках якi перебувають у власностi емiтента та знаходяться за адресою: 35680, Рiвненська обл.., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1. Продукцiя виготовляється i зберiгається у власних цехах та складах. До нерухомого майна товариства належать земельнi дiлянки загальною площею 5,9664 га., офiсна будiвля, цехи в кiлькостi 8 будiвель, склади - 3 будiвлi, примiщення котельнi, двi трансформаторнi пiдстанцiї, лiнiї електропередач, футбольний стадiон, гараж та їдальня.

Пiдприємство здiйснює будiвництво  логiстичного центру. Орiєнтовний строк завершення будiвництва та введення в експлуатацiю вищевказаного об'єкту - 2 квартал 2021 року. Збiльшення кiлькостi складських примiщень та обладнання призведе до значного приросту обсягiв виробництва готової продукцiї та штатної кiлькостi працiвникiв.

Пiдприємство має дiючий дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення та щокварталу здiйснює нарахування та сплату екологiчного податку згiдно чинного законодавства.




Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Економiчнi обмеження до емiтента не застосовувалися. Дiяльнiсть емiтента є стабiльною.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi оборотнi кошти, додатково Товариство залучає кредитнi кошти у виглядi банкiвських кредитiв. Вiльних обiгових коштiв достатньо для задоволення поточних потреб емiтента. Аналiз основних показникiв лiквiдностi за останнi 2 роки дiяльностi свiдчить про високу лiквiднiсть та платоспроможнiсть Товариства.



Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних вчасно договорiв та зобов'язань за ними, емiтент не має.
Станом на 31.12.2020 року емiтентом укладено договорiв на загальну суму 1063914,1 тис. грн., поставка за якими здiйснюється партiями. При цьому до повного закриття вказаних договорiв сума очiкуваних доходiв складе   879526,1 тис. грн.


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)
Погашення заборгованостi за кредитними договорами, перехiд на повне власне фiнансування. Запровадження на пiдприємствi ще однiєї виробничої лiнiї. Введення в експлуатацiю новозбудованих об'єктiв (офiсної будiвлi, додаткового цеху стругання шпону та цеху дубльованого шпону, логiстичного центру, а також додаткового складу готової продукцiї). Придбання нових основних засобiв, в т. ч. земельних дiлянок для здiйснення подальшого розширення виробничої бази пiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтний рiк не було витрат на дослiдження та розробку.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв
Загальнi збори акцiонерiв - колегiальний орган, рiшення приймаються шляхом голосування бюлетенями

2 акцiонери
Орган, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - Ревiзор
Ревiзор виконує свої обов'язки одноособово.
Попсуйко Юрiй Олегович
Виконавчий орган Товариства - Директор.
Директор виконує свої обов'язки одноособово.
Ковбасюк Анатолiй Сергiйович

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 народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
В.о. головного бухгалтера
Пилипчук Iванна Василiвна
1988
вища
9
ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА", 30981499, в.о. глоловного бухгалтера
06.08.2013, на невизначений термiн

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.  Змiн у персональному складi посадових осiб (зокрема по данiй посадовiй особi)  у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Посада, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в. о. головного бухгалтера ПрАТ "Єврошопон-Смига". Посадова  особа  не працює та не займає  посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями емiтента не володiє.Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Винагороду в грошовiй формi отримувала згiдно штатного розпису. Згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру отриманої грошової винагороди посадова особа не надала.
2
Директор
Ковбасюк Анатолiй Сергiйович
1969
вища
13
ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА", 30981499, директор ПрАТ "Єврошпон-Смига" 
18.02.2011, безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням про директора та трудовим контрактом. Змiн у персональному складi посадових осiб (зокрема по данiй посадовiй особi)  за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) -13. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПрАТ "Єврошпон -Смига".  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями емiтента не володiє. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Винагороду в грошовiй формi отримував згiдно штатного розпису. Згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру отриманої грошової винагороди посадова особа не надала.
3
Ревiзор акцiонерного товариства
Попсуйко Юрiй Олегович
1971
вища
26
ТОВ "ТС - Дентал", 30745331, директор
04.04.2016, 5 рокiв

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Ревiзора. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26. Посада, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: комерцiйний директор ТОВ "ТПК "Архей" (30745331), директор ТОВ "ТПК "ВIЗIР" (31874873), директором ТОВ "ТС-Дентал" (36295237), мiсцезнаходження: 49000,м. Днiпро, вул. Панiкахи, б.2, кор.11, оф. 103. Є акцiонером ПрАТ "Єврошпон-Смига". Винагороду в натуральнiй чи грошовiй формi не отримував.
 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
В.о. головного бухгалтера
Пилипчук Iванна Василiвна
0
0
0
0
Директор
Ковбасюк Анатолiй Сергiйович
0
0
0
0
Ревiзор акцiонерного товариства
Попсуйко Юрiй Олегович
1 011
49,9753
1 011
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективи подальшого розвитку базуються на ефективностi дiяльностi Товариства в сучасних умовах господарювання та обумовлюються, в першу чергу, обгрунтованим вибором та коректним формуванням стратегiї його розвитку. Формування стратегiї Товариства передбачає визначення мiсiї його iснування, обгрунтування системи стратегiчних цiлей, вибiр на основi аналiзу можливих альтернатив найбiльш доцiльних напрямiв їх досягнення, з метою забезпечення використання потенцiалу та конкурентних переваг Товариства.
Стратегiя Товариства є встановленим набором напрямiв дiяльностi (цiлей i способiв їх досягнення) для забезпечення максимально ефективного функцiонування i розвитку Товариства за рахунок формування i рацiонального використання його конкурентних переваг, а саме:
- визначення нових напрямкiв дiяльностi товариства, цiльових ринкiв i мiсця товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цiлей товариства, стратегiї й тактики їх досягнення. Визначення осiб, вiдповiдальних за реалiзацiю стратегiї:
- визначення складу й обсягiв товарiв, продукцiї та послуг, якi будуть запропонованi споживачам. Оцiнка виробничих i торгiвельних витрат з їхнього формування та реалiзацiї;
- оцiнка фiнансового становища товариства й вiдповiдностi наявних матерiальних i фiнансових ресурсiв можливостям досягнення поставлених цiлей. 
Визначення потреби в капiталi та обiгових коштах:
- визначення складу маркетингових заходiв щодо вивчення ринку, реклами, цiноутворення, стимулювання продажiв, каналiв збуту тощо;
- передбачення труднощiв, якi можуть перешкодити практичному виконанню стратегiчним напрямкам й визначення шляхiв мiнiмiзацiї або запобiгання виникнення таких труднощiв.
Виходячи iз визначеної стратегiї розвитку Товариства, було визначенi основнi подальшi напрямки розвитку Товариства:
- збiльшення долi внутрiшнього та зовнiшнього ринку (експорт) для реалiзацiї продукцiї на 15-20% в порiвняннi з  2020 роком;
- подальша модернiзацiя та iнновацiйнiсть процесiв виробництва та реалiзацiї продукцiї;
- збiльшення прибутковостi товариства, виходячи з росту обсягiв реалiзацiї;
- оптимiзацiя мобiльностi управлiння: органiзацiйних структур, форм i методiв взаємодiї, мотивацiї i т. д.;
- пiдвищення квалiфiкацii персоналу товариства i можливої оптимiзацiї кадрової полiтики;
- подальший розвиток соцiальної сфери.


2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" є лiдером серед виробникiв шпону струганого в Українi.
Якiсть виготовленої продукцiї - шпону струганого, зрощеного, пиломатерiалiв забезпечує висококвалiфiкований персонал та налагоджена система контролю, що засвiдчено Сертифiкатом вiдповiдностi системи управлiння якiстю ISO 9001:2009.
Вiдмiннi характеристики продукцiї - це i висока якiсть сировини, з котрої вона виготовлена. Товариство виготовляє шпон дуба, ясеня, сосни, бука, вiльхи, клена, що вiдповiдає мiжнародним вимогам та сертифiкований FSC. Це продукцiя добре знана не лише в Українi, а й за її межами. Постiйними партнерами товариства є компанiї Польщi, Литви, Iталiї, Iспанiї, Данiї, Словаччини, Францiї, Нiмеччини, Угорщини, Росiї та Бiлорусiї.
Пiдприємство лiдирує серед експортерiв деревообробної галузi в Українi, система управлiння якiстю стандартизована вiдповiдно до ДСТУ ISO 9001:2009, а географiя зовнiшньоекономiчних операцiй останнiх рокiв яскраво засвiдчує факт мiжнародного визнання i довiри до Пiдприємства
Будучи постiйним партнером транснацiональна корпорацiя IKEA, ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" керується у своїй дiяльностi Стандартами   IWAY, що є  комплексом правил та процедур спрямованих на покращення соцiальних умов та безпеки працi втiлених у визначенi та застосуваннi найоптимальнiшого рiшення для забезпечення потреб працiвника, захисту його прав та свобод, недопущення корупцiйної дiяльностi та збереження навколишнього середовища. 
Данi Стандарти IWAY грунтується на восьми основних угодах визначених в Декларацiї Мiжнародної Органiзацiї Працi (МОП) 1998 р. "Про основнi принципи i права у сферi працi" i десяти принципах глобального договору ООН в Йоганнесбурзi (2000 р.), що вiдповiдають фундаментальним принципам Прав людини визначених в "Загальнiй Декларацiї прав людини" (ООН 1948р.).
ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" працює за натуральними матерiалами, має практично замкнутий цикл виробництва, впровадило та постiйної полiпшує системи по переробцi i використанню вiдходiв виробництв для власних потреб, що дозволяє забезпечити Товариство тепловою енергiєю. Товариством також введено в дiю i постiйно полiпшується система очистки вод.
Впродовж рокiв, Товариство вибудовує послiдовну кадрову полiтику, яка має на метi створення згуртованого й вiдповiдального високопродуктивного колективу для реалiзацiї можливостей пiдприємства адекватно реагувати на змiни в зовнiшньому i внутрiшньому середовищах, та базується на наступних принципах:
-	демократизм управлiння, вiд якого залежить готовнiсть до спiвробiтництва;
-	розумiння окремих категорiй працiвникiв та їхнiх потреб;
-	справедливiсть,  дотримання рiвностi й послiдовностi.
Основними елементами кадрової полiтики Товариства є
-	полiтика зайнятостi, що охоплює забезпечення висококвалiфiкованим персоналом, створення привабливих умов працi, гарантування її безпеки, створення можливостей для просування по службi з метою пiдвищення ступеня задоволення роботою;
-	полiтика навчання, яка передбачає формування вiдповiдної бази навчання, можливостей для пiдвищення квалiфiкацiї та реалiзацiї прагнень до професiйного зростання;
-	полiтика оплати працi, що полягає в наданнi достатньо високої порiвняно з iншими роботодавцями заробiтної плати, яка б вiдповiдала досвiду, здiбностям i ставленню працiвника до своїх обов'язкiв, його трудовому внеску;
У 2020 роцi середня кiлькiсть працiвникiв Товариства склала 415 людей. 
Витрати на оплату працi iз вiдрахуванням в соцiальнi фонди  склали 86 722 тис.грн.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом звiтного перiоду емiтент не укладав деривативiв  i не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування вiдсутнi, оскiльки емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не зазначається, оскiльки емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Згiдно законодавства Товариство у своїй дiяльностi не зобов'язане керуватися Кодексом корпоративного управлiння, вiдповiдно Рiшення про застосування такого не приймалося. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. Вiдхилень вiд норм, встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звiтного перiоду не було.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi або об'єднання юридичних осiб.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння, понад визначенi 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
Вiдхилень вiд норм, встановлених Статутом та чинним законодавством України, протягом звiтного перiоду не було.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
12.10.2020
Кворум зборів
100
Опис
Порядок денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв акцiонерiв.                                                         
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд питання про виплату дивiдендiв. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного : пропозицiй питань до порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:
1) По першому питанню порядку денного ("Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв"), голосування проводилось Бюлетнем № 1.
Вирiшили:
Обрати головою лiчильної комiсiї заступника директора з економiчних питань Пилипчук Юлiю Борисiвну та прийняти наступний технiчний регламент зборiв:
Доповiдi з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Вiдповiдi доповiдача - до 5 хвилин.
Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин. 
Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться шляхом використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi наказом директора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА", та якi були виданi учасникам Загальних зборiв для голосування (голосування по принципу 1 акцiя - 1 голос).

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi" - не має.
Рiшення прийняте.

2) По другому питанню порядку денного ("Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв"), голосування проводилось Бюлетнем № 2.
Вирiшили:
Обрати головою загальних зборiв Басюка Володимира Федоровича i секретарем загальних зборiв обрати Попсуйка Юрiя Олеговича.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi" - не має.
Рiшення прийняте.

3) По третьому питанню порядку денного ("Розгляд питання про виплату дивiдендiв"), голосування проводилось Бюлетнем № 3.
Вирiшили:
Затвердити запропонований порядок виплати дивiдендiв. Спрямувати 15510341.00 (п'ятнадцять мiльйонiв п'ятсот десять тисяч триста сорок одну гривню 00 копiйок) грн. чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2019 роцi на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства - Басюку Володимиру Федоровичу та Попсуйко Юрiю Олеговичу. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: дивiденди будуть виплаченi Товариством в грошовiй формi безпосередньо та одночасно всiм акцiонерам на пропорцiйнiй основi, частинами, шляхом перерахування грошових коштiв на їх рахунки зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Встановити 28.10.2020 р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Провести виплату дивiдендiв в перiод з 10.11.2020 р. по 10.04.2021 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А.С. до 03.11.2020 року повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати у порядку встановленому Статутом.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi" - не має.
Рiшення прийняте.


Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
26.08.2020
Кворум зборів
100
Опис
Порядок денний : 
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв акцiонерiв.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд питання про створення вiдокремленого пiдроздiлу приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА". Визначення  найменування вiдокремленого пiдроздiлу, його мiсцезнаходження, завдання та функцiї.
4. Затвердження положення про вiдокремлений пiдроздiл приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА".
5. Обрання керiвництва вiдокремленого пiдроздiлу приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" та затвердження умов його трудового договору.
6. Розгляд питання про надання повноважень по самопредставництву юридичної особи в судах.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного : пропозицiй питань до порядку денного не надходило.


Результати розгляду питань порядку денного:
1) По першому питанню порядку денного ("Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв"), голосування проводилось Бюлетнем № 1.
Вирiшили:
Обрати головою лiчильної комiсiї заступника директора з економiчних питань Пилипчук Юлiю Борисiвну та прийняти наступний технiчний регламент зборiв:
Доповiдi з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Вiдповiдi доповiдача - до 5 хвилин.
Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин. 
Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться шляхом використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi наказом ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА", та якi були виданi учасникам Загальних зборiв для голосування (голосування по принципу 1 акцiя - 1 голос).

Пiдсумки голосування:    
"За" - 1012 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  -не має.
Рiшення прийняте.

2) По другому питанню порядку денного ("Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв"), голосування проводилось Бюлетнем № 2.
Вирiшили:
Обрати головою загальних зборiв Басюка Володимира Федоровича та секретарем загальних зборiв обрати Ковбасюка Анатолiя Сергiйовича.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 1012 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  - не має.
Рiшення прийняте.

3) По третьому питанню порядку денного ("Розгляд питання про створення вiдокремленого пiдроздiлу приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА". Визначення  найменування вiдокремленого пiдроздiлу, його мiсцезнаходження, завдання та функцiї"), голосування проводилось Бюлетнем № 3.
Вирiшили:
Створити вiдокремлений пiдроздiл у формi представництва товариства. Визначити найменування вiдокремленого пiдроздiлу - представництво Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА". Мiсцезнаходження представництва визначити за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, буд.7, примiщення 51, офiс 17. Завдання та функцiї представництва встановити вiдповiдно до Положення про  Представництво Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА". 
Уповноважити директора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" Ковбасюка А.С. провести дiї по включенню до єдиного державного реєстру вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл - представництво Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА".

Пiдсумки голосування:    
"За" - 1012 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  - не має.
Рiшення прийняте.

4) По четвертому питанню порядку денного ("Затвердження Положення про  вiдокремлений пiдроздiл Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА"), голосування проводилось Бюлетнем № 4.
Вирiшили:
Затвердити Положення про представництво Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА".

Пiдсумки голосування:    
"За" - 1012 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  - не має.
Рiшення прийняте.

5) По п'ятому питанню порядку денного ("Обрання керiвництва вiдокремленого пiдроздiлу приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" та затвердження умов його трудового договору"), голосування проводилось Бюлетнем      № 5.
Вирiшили:
Призначити директором Представництва Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" Попсуйко Юрiя Олеговича, дата народження 21.08.1971, РНКОПП - 2616508910. Затвердити умови трудового договору з Попсуйко Ю.О. Уповноважити директора Ковбасюка Анатолiя Сергiйовича на пiдписання трудового договору з Попсуйком Юрiєм Олеговичем.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 1012 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  - не має.
Рiшення прийняте.

6) По шостому питанню порядку денного ("Розгляд питання про надання повноважень по самопредставництву юридичної особи в судах"), голосування проводилось Бюлетнем № 6.
Вирiшили:
Надати працiвникам пiдприємства повноваження по самопредставництву  Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА"  в судах, для чого внести в єдиний державний реєстр вiдомостi по самопредставництву наступного змiсту - " дiє виключно в судах України без окремого доручення керiвника (самопредставництво юридичної особи) з правом посвiдчення копiй документiв. Данi повноваження надати наступним особам:
Пилипчук Юлiя Борисiвна, дата народження 24.05.1985, РНОКПП - 3119017585;
Чорномаз Юрiй Петрович, дата народження 02.03.1965, РНОКПП - 2380209393;
Купрiн Ольга Володимирiвна, дата народження 11.06.1990, РНОКПП - 3303416245.
Уповноважити директора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" Ковбасюка А.С. провести дiї по включенню до єдиного державного реєстру вiдомостей про надання визначених повноважень вказаним особам.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 1012 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  - не має.
Рiшення прийняте.


Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
27.04.2020
Кворум зборів
100
Опис
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
4. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2019 рiк. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. Затвердження фiнансової та iнших форм звiтностi Товариства за 2019 рiк. Затвердження висновкiв аудиторської перевiрки Товариства.
5. Порядок розподiлу прибутку Товариства.
6. Розгляд та затвердження правочинiв, укладених Товариством протягом  2019 року.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та попереднє  схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися  Товариством.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного : пропозицiй питань до порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:
1) По першому питанню порядку денного ("Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв"), голосування проводилось Бюлетенем № 1.
Вирiшили:
Обрати головою лiчильної комiсiї заступника директора з економiчних питань Пилипчук Юлiю Борисiвну та прийняти наступний технiчний регламент зборiв:
Доповiдi з питань порядку денного - до 15 хвилин.
Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Вiдповiдi доповiдача - до 5 хвилин.
Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин. 
Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться шляхом використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi наказом ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА", та якi були виданi учасникам Загальних зборiв для голосування (голосування по принципу 1 акцiя - 1 голос).

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  -не має.
Рiшення прийняте.

2)  По другому питанню порядку денного ("Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв"), голосування проводилось Бюлетенем № 2.
Вирiшили:
Обрати головою загальних зборiв Попсуйка Юрiя Олеговича i секретарем загальних зборiв обрати Басюка Володимира Федоровича.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  -не має.
Рiшення прийняте.

3) Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.

По третьому питанню порядку денного ("Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк"), голосування проводилось Бюлетенем № 3.
Вирiшили:
Затвердити звiт директора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" Ковбасюка А.С. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Визнати роботу директора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" Ковбасюка А.С. за 2019 рiк задовiльною.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  -не має.
Рiшення прийняте.

4) По четвертому питанню порядку денного ("Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2019 рiк. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. Затвердження фiнансової та iнших форм звiтностi Товариства за 2019 рiк. Затвердження висновкiв аудиторської перевiрки Товариства."), голосування проводилось Бюлетенем № 4.
Вирiшили:
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. Затвердити фiнансову та iншi форми звiтностi Товариства за 2019 рiк. Затвердити висновки аудиторської перевiрки Товариства.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  - не має.
Рiшення прийняте.

5) По п'ятому питанню порядку денного ("Порядок розподiлу прибутку Товариства"), голосування проводилось Бюлетенем № 5.
Вирiшили:
Затвердити запропонований порядок розподiлу прибутку Товариства та виплати дивiдендiв. Спрямувати 3210501.00 (три мiльйони двiстi десять тисяч п'ятсот одна гривня 00 копiйок) грн. чистого прибутку звiтного року на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, решту чистого прибутку спрямувати на розвиток пiдприємства, на розширення та оновлення матерiально-технiчної бази. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: дивiденди будуть виплаченi Товариством в грошовiй формi безпосередньо та одночасно всiм акцiонерам на пропорцiйнiй основi, частинами, шляхом перерахування грошових коштiв на їх рахунки зазначенi в перелiку осiб якi мають право на отримання дивiдендiв. Встановити 15.05.2020 р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Провести виплату дивiдендiв в перiод з 25.05.2020 р. по 25.10.2020 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А.С. до 19 травня 2020 року повiдомити осiб якi мають право на отримання дивiдендiв про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати у порядку встановленому Статутом.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  -не має.
Рiшення прийняте.

6)  По шостому питанню порядку денного ("Розгляд та затвердження правочинiв, укладених Товариством протягом 2019 року"), голосування проводилось Бюлетенем  № 6.
Вирiшили:
Затвердити укладенi протягом 2019 року правочини.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  -не має.
Рiшення прийняте.

7) По сьомому питанню порядку денного ("Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та попереднє  схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися  Товариством"), голосування проводилось Бюлетенем № 7.
Вирiшили:
	Делегувати директору Ковбасюку А.С. на 2020 та 2021 роки, до наступних загальних зборiв акцiонерiв, повноваження визначати iстотнi умови значних правочинiв та укладати (пiдписувати) їх вiд iменi Товариства, без будь-якого обмеження суми правочину, зокрема, але не виключно:
правочинiв купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, договорiв на будiвництво, пiдряду, генпiдряду,  кредитних угод, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фiнансової допомоги, та iнших без обмеження сум таких правочинiв.
Та вирiшено попередньо схвалити такi значнi правочини, зокрема, але не виключно:
правочини купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, договорiв на будiвництво, пiдряду, генпiдряду, кредитнi угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фiнансової допомоги та iншi, пiдписанi директором протягом 2020 та 2021 рокiв, до наступних загальних зборiв акцiонерiв, правочини.

Пiдсумки голосування:    
"За" - 2023 голоси, що складає 100% вiд присутнiх на зборах.
"Проти" - не має.
"Утримались" - не має.
"Не голосували" - не має.
"Недiйснi"  -не має.
Рiшення прийняте.





Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
д/н

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 акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.08.2020. Причина  скликання - створення вiдокремленого пiдроздiлу (представництва) та надання повноважень по самопредставництву юридичної особи в судах. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 12.10.2020 року. Причина скликання - виплата дивiдендiв.

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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
д/н
Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 26.08.2020 вiдбулися. Iнiцiатором скликання був директор.Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 12.10.2020 вiдбулися. Iнiцiатором скликання був директор.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Наглядова рада вiдсутня.


 - 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Наглядова рада не створювалася

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
Наглядова рада не створювалася.


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Наглядова рада не створювалася.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Наглядова рада не створювалася, оскiльки кiлькiсть акцiонерiв менше 10 осiб.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
 - 


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Наглядова рада не створювалася

X

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

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

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

X
Інше (зазначити)
Наглядова рада не створювалася

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
Наглядова рада не створювалася

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор (одноособово) - Ковбасюк Анатолiй Сергiйович.
 - здiйснення поточного управлiння (керiвництво) Товариством; 
 - органiзацiя господарської, виробничої, торгiвельної дiяльностi Товариства;
 - розпорядження майном Товариства у межах, що вiднесенi Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї Директора;
 - розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами акцiонерiв;
 - розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються  та затверджуються Загальними зборами акцiонерiв, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
 - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
 - прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
 - забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
 - подання Загальним зборам акцiонерiв Товариства вимоги про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
 - розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та в цiлях, визначених у вiдповiдних рiшеннях та/або внутрiшнiх положеннях Товариства;
 - органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства, складання та подання контролюючим органам обов'язкової звiтностi в установленому законодавством порядку та строк; 
 - забезпечення своєчасного i повного внесення платежiв, податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету;
 - складання та подання Загальним зборам акцiонерiв Товариства квартальних i рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення;
 - розробка штатного розпису та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 
 - призначення на посаду та звiльнення керiвникiв та заступникiв керiвникiв фiлiй i представництв Товариства (у разi їх створення Товариством);
 - встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй i представництв, крiм керiвникiв фiлiй i представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства;
 - органiзацiя юридичного, економiчного, бухгалтерського та iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства; 
 - визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та його укладення i виконання;
 - забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках визначених  Статутом та чинним законодавством;
 - зберiгання та вжиття заходiв не допущення розголошення комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства, а також здiйснення органiзацiйних та практичних заходiв щодо створення умов для забезпечення охорони комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства;
 - забезпечення зберiгання всiх первинних документiв, фiнансової та iншої обов'язкової звiтностi Товариства;
 - надання зацiкавленим особам iнформацiї та документiв з урахуванням вимог чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства;
 - подання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах та/або об'єднаннях;  
 - визначення органiзацiйної структури Товариства згiдно до вимог ухвалених Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
 - затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
 - винесення питань, якi вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства пiдлягають розгляду та вирiшенню iншими органами управлiння Товариства на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй;
 - призначення та забезпечення проведення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
 - розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства (за їх наявностi) та прийняття рiшень за ними;
 - негайно в уснiй або письмовiй формi  повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв Товариства про призначення та проведення контролюючими та правоохоронними органами перевiрок, обшукiв, iнвентаризацiй, виїмки документiв, надходження вiд них запитiв, рiшень, вимог та iншi дiї по вiдношенню до Товариства;
 - повiдомлення в уснiй або письмовiй формi Загальнi збори акцiонерiв Товариства про виявленi недолiки пiд час здiйснення перевiрок та iнших заходiв контролюючими та правоохоронними органами i про прийнятi ними рiшення стосовно Товариства, та про запланованi i вжитi Товариством заходи за наслiдками таких перевiрок та заходiв;
 - прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають ознаки значного правочину);
 - визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають ознаки значного правочину);
 - визначення цiн на продукцiю, роботи, послуги Товариства;  
 - визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватися Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
 - розгляд звернень та запитiв, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;
 - прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
 - своєчасно та негайно доповiдати Загальним зборам акцiонерiв Товариства щодо всiх судових спорiв учасником яких є Товариство, правопорушень за участю Товариства та його працiвникiв, шляхом направлення повiдомлень та копiй документiв; 
 - вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.


Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Директор керує роботою товариства одноособово, тому засiдання виконавчого органу не проводились. Всi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, окрiм тих якi є наслiдком прийнятих зборами акцiонерiв рiшень з їх виключної компетенцiї, є наслiдком дiяльностi виконавчого органу Товариства.
Показники лiквiдностi Товариства станом за 2019-2020 роки
Показник лiквiдностi     Факт. показник на 31.12.2020	Факт. показник на 31.12.2019
Показник загальної лiквiдностi 
- коефiцiєнт покриття	                                  5,9          	                 7,0
		
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi	                          4,0          	                 4,0

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi	                          1,5	                      
                         0,3
		
Коефiцiєнт лiквiдностi робочого 
(оборотного капiталу)	                                  4,9        	                  6,0
		

Аналiз основних показникiв лiквiдностi за останнi 2 роки дiяльностi свiдчить про високу лiквiднiсть та платоспроможнiсть Товариства.



Оцінка роботи виконавчого органу
Результати роботи директора щорiчно перевiряються i аналiзуються Ревiзором Товариства, компетенцiя та ефективнiсть виконавчого органу визнаються зборами акцiонерiв Товариства такими як задовiльнi, детальна iнформацiя з даного питання не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства.  

Примітки
Наглядова рада в Товариствi вiдсутня, оскiльки кiлькiсть акцiонерiв менше 10. Виконавчим органом Товариства є директор, який виконує обов'язки одноособово. Директор - Ковбасюк Анатолiй Сергiйович. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в Товариствi введена посада Ревiзора. Ревiзором Товариства є Попсуйко Юрiй Олегович. Протягом 2020 року рiшення щодо господарської дiяльностi Товариства приймалися Загальними зборами акцiонерiв та директором Товариства. Оскiльки виконавчим органом є директор (одноособово), то засiдання колегiального виконавчого органу вiдсутнi. Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу вiдсутня, оскiльки вона не подається приватними акцiонерними товариствами. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Система внутрiшнього контролю Товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" здiйснюється ревiзором, а також через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) додатково забезпечується механiзмами внутрiшнього контролю.  Ревiзор дiє на пiдставi  Положення про ревiзора, яке встановлює принципи внутрiшнього контролю. Ревiзор проводить перевiрки з власної iнiцiативи. 
Спецiальних положень по управлiнню ризиками Товариство немає. Товариство визначає такi види ризикiв, якi можуть впливати на дiяльнiсть Товариства: цiновий ризик, ринковий ризик, кредитний ризик, економiчна нестабiльнiсть в Українi, суперечливiсть законодавства, нестабiльнiсть фiнансової та податкової полiтики та вiдсутнiсть дiючих механiзмiв забезпечення Верховенства права в державi, ризики спричиненнi через обмеження дiяльностi внаслiдок пандемiї COVID -19.
Керiвництво  Товариства придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає виявлення ризикiв, проведення оцiнки їх величини, прийняття своєчасних  рiшень з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд та застосовуючи наявнi ресурси.

 

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

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
ні
так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
д/н

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
ні
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
ні
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
так
ні

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
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Інше (зазначити)
виконавчий орган - директор

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д/н

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Попсуйко Юрiй Олегович
д/н
49,98
2
Басюк Володимир Федорович
д/н
50,02

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
Дата виникнення обмеження
2 023
0
обмеження вiдсутнi

Опис
Загальна кiлькiсть акцiй - 2023. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2023. Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 0.
Обмежень прав участi та голосування  акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Директор Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Рiшення про обрання Директора є рiшенням про вiдкликання попереднього виконавчого органу Товариства. Порядок обрання Директора, а також вимоги до кандидатiв на посаду Директора Товариства встановлюються у Положеннi про Директора. 
Повноваження Директора припиняються достроково у разi:
- подання до Загальних зборiв акцiонерiв Товариства заяви про складання повноважень;
- смертi, визнання особи судом недiєздатною, обмежено дiєздатною, безвiсно вiдсутньою, а також в разi набрання чинностi рiшенням або вироком суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора;
- вiдкликання за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- визнання Загальними зборами акцiонерiв радою роботи Директора незадовiльною;
- настання iнших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним мiж Товариством та Директором.
У разi вiдсутностi Директора або неможливостi ним виконувати покладенi на нього повноваження його функцiї виконує уповноважена ним особа (працiвник Товариства). При виконаннi функцiй Директора уповноважена особа дiє в межах повноважень, визначених Статутом, рiшеннями вищого органу Товариства для Директора. При припиненнi трудових вiдносин Директором Товариства, у випадках та на пiдставах, передбачених трудовим законодавством та контрактом на управлiння пiдприємством, особа, уповноважена загальними зборами акцiонерiв Товариства, на перiод до скликання загальних зборiв Товариства призначає виконуючого обов'язки Директора Товариства. Виконуючий обов'язки Директора Товариства дiє в межах повноважень, що i Директор Товариства, який припинив трудовi вiдносини. 

Ревiзор обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства строком на п'ять рокiв. Порядок обрання, а також вимоги до кандидатiв в Ревiзори встановлюються у Положеннi про Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзором не можуть бути: члени виконавчого органу; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзор набуває повноважень i приступає до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження його рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. З цього моменту повноваження попереднього Ревiзора припиняються, при цьому окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього Ревiзора i окреме рiшення Загальних зборiв акцiонерiв не потрiбне i таке питання може не включатися до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.

Iнформацiя щодо винагород або компенсацiй в разi звiльнення посадових осiб не зазначається, оскiльки такi виплати не передбаченi i така iнформацiя не подається приватними акцiонерними товариствами.

 


9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження директора визначенi в статутi та Положеннi про директора, а саме:
- дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства в межах повноважень, встановлених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, судових, правоохоронних, контролюючих органах, пiдприємствах, установах, органiзацiях будь-якої форми власностi, у вiдносинах з юридичними особами, суб'єктами господарювання та фiзичними особами;
-  передоручати виконання своїх повноважень та покладених обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, Статутом та положеннями Товариства, iншим працiвникам Товариства;
- передоручати в межах своїх повноважень iншим юридичним або фiзичним особам представлення iнтересiв Товариства та вчинення певних правочинiв вiд iменi Товариства шляхом видачi їм довiреностей;
-  формувати адмiнiстрацiю Товариства та трудовий колектив згiдно органiзацiйної структури;
- затверджувати та змiнювати штатний розпис, визначати розмiр заробiтної плати працiвникiв Товариства з урахуванням норм чинного законодавства, затвердженого плану фiнансового розвитку на вiдповiдний рiк та чинного законодавства;
- приймати, звiльняти працiвникiв Товариства, вживати заходiв щодо притягнення до дисциплiнарної, кримiнальної, матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства за порушення чинного законодавства, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та iнших розпорядчих документiв;
-  вживати заходiв щодо морального та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, в межах фiнансування на вiдповiдний рiк;
- затверджувати правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, видавати ненормативнi документи, накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв Товариства;
- керувати поточними справами Товариства з урахуванням Статуту, внутрiшнiх положень Товариства та чинного законодавства;
- вiдкривати у банках поточнi та iншi рахунки, приймати рiшення про отримання Товариством кредитiв, розмiщення депозитiв та залучення iнших фiнансових iнструментiв;
- розпоряджатися грошовими коштами Товариства на цiлi фiнансового розвитку Товариства на вiдповiдний рiк;
-  списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до чинного законодавства;
-  самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє у вiдрядження працiвникiв Товариства, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження;
- представляти iнтереси власникiв Товариства пiд час проведення колективних переговорiв i укладення колективного договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства будь-якi питання та пропозицiї щодо роботи Товариства;
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
- здiйснювати (укладати, змiнювати, припиняти, пiдписувати) вiд iменi Товариства господарськi та/або цивiльно-правовi правочини (договори, угоди, контракти) з дотриманням обмежень встановлених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та чинним законодавством;
- виключно за умови отримання згоди, в тому числi попередньої згоди, та повноважень на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства здiйснювати (укладати, пiдписувати, змiнювати, припиняти, розривати) господарськi та/або цивiльно-правовi правочини, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
-  розв'язувати iншi питання, якi Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства i контрактом на управлiння Товариством належать до компетенцiї Директора. 

Повноваження Ревiзiора визначенi в статутi та Положеннi про Ревiзора, а саме:
- Ревiзор здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. 
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
-  пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
-  факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у прийняттi рiшень Директором Товариства з правом дорадчого голосу.



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
Висновок  щодо  Звiту про корпоративне управлiння як складової рiчного звiту керiвництва  емiтента вiдповiдно до вимог МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї "
Ми провели перевiрку iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Єврошпон-Смига"  згiдно вимог статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями (в редакцiї вiд 13.02.2020р.) та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року зi змiнами та доповненнями в редакцiї вiд 24.12.2019р. (далi - Положення №2826). 
Дана перевiрка включала висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевiрку iнформацiї, зазначеної в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, зокрема:
1) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент;
2) пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень;
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
4) iнформацiю про наглядову раду та виконавчий орган емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний обсяг прийнятих на них рiшень;
5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;
8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
9) повноваження посадових осiб емiтента.


Результат перевiрки iнформацiї, згiдно вимог статтi  401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення №2826 щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне управлiння: iнформацiя, в пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Єврошпон-Смига" розкрита вiрно та вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi.

Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння за 2020 рiк: 
На нашу думку, Приватне акцiонерне товариство "Єврошпон-Смига" дотрималося в  усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 Закону України "Про акцiонернi товариства", статуту товариства та внутрiшнiх положень, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi

Роздiл 3 "Iншi елементи"

Основнi вiдомостi про Товариство 

Повне найменування 	Приватне акцiонерне товариство "Єврошпон-Смига"
Код за ЄДРПОУ	30981499
Мiсцезнаходження	35680, Рiвенська обл., Дубенський р-н, смт. Смига, вул., Заводська, буд. 1
Дата i номер державної реєстрацiї	30 червня 2000 року
1 593 120 0000 000025
Дата внесення змiн до Статуту	05.12.2019р.
Основнi види дiяльностi	Код КВЕД 16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво;
Код КВЕД 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит i панелей, шпону (основний);
Код КВЕД 46.13 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами;
Код КВЕД 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 56.29 Постачання iнших готових страв
Середня чисельнiсть працiвникiв  станом на 31.12.2020 року	415

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є:
Аудитор Мельник Андрiй Романович, сертифiкат  серiї А№006044 вiд 26.12.2005 року (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 100445).


 _____________________ Мельник А.Р.


Директор ТОВ АФ "Консул"                    _____________________ Мельник А.Р.
Сертифiкат аудитора серiї А 006044	

Дата  аудиторського висновку:                                               26 квiтня 2021  року 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Басюк Володимир Федорович
1 012
50,02
1 012
0
Попсуйко Юрiй Олегович
1 011
49,98
1 011
0
Усього
2 023
100
2 023
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi
2 023
500,00
Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
- брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з усiх питань, якi належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, висувати представника для участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- на отримання дивiдендiв;
- на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Надання акцiонеру iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства та в  порядку передбаченому внутрiшнiм положенням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фiнансової звiтностi Товариства та його внутрiшнiх Положень забороняється, крiм випадкiв, визначених законом;
- вийти з Товариства шляхом вiдчуження належних акцiонеру акцiй у порядок та на умовах визначених статутом;
- на переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства. Дане право реалiзується акцiонером у вiдповiдностi до чинного законодавства України;
- реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та чинним законодавством України.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах акцiонерiв товариства, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:
- дотримуватися Статуту та внутрiшнiх положень Товариства;
- виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших органiв управлiння Товариством у випадках передбачених цим Статутом та Законами України;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та у спосiб, передбаченими даним Статутом та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства щодо розмiщення вiдповiдного випуску акцiй Товариства;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- з'являтися та приймати участь у роботi всiх загальних зборiв акцiонерiв Товариства особисто або через уповноважених представникiв;
- нести iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України та Статутом.
Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались.
Примітки:
д/н
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.06.2010
20/17/1/10
Рiвненське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000081574
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
500
2 023
1 011 500
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках  не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах в звiтному роцi не було, додаткова емiсiя не проводилась. Власнi цiннi папери не викуповувались.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Басюк Володимир Федорович
1 012
50,02471576866
1 012
0
Усього
1 012
50,02471576866
1 012
0

9. 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

Дата випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Вид цінних паперів
Міжнародний ідентифікаційний номер
Найменування органу, що наклав обмеження
Характеристика обмеження
Строк обмеження
1
2
3
4
5
6
7
18.06.2010
Рiвненське територiальне управлiння ДКЦПФР
Акція проста бездокументарна іменна
UA4000081574
Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутнi.
Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутнi.
Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутнi.

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
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
18.06.2010
20/17/1/10
UA4000081574
2 023
1 011 500
2 023
0
0
Опис:
Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає.
Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає.


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
10 695 601
0
18 720 842
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
5 287
0
9 254
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
9 679 851,1
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
27.04.2021



Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
17.05.2021



Спосіб виплати дивідендів
в грошовiй формi безпосередньо та одночасно всiм акцiонерам на пропорцiйнiй основi, частинами, шляхом перерахування грошових коштiв на їх рахунки зазначенi в перелiку осiб якi мають право на отримання дивiдендiв

в грошовiй формi безпосередньо та одночасно всiм акцiонерам на пропорцiйнiй основi, частинами, шляхом перерахування грошових коштiв на їх рахунки зазначенi в перелiку осiб якi мають право на отримання дивiдендiв

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату


27.05.2020, 2 080 682

29.05.2020, 1 000 495

26.06.2020, 500 247

30.07.2020, 500 247

27.08.2020, 1 000 828

11.11.2020, 1 008 172

17.11.2020, 703 168

24.11.2020, 1 002 525

26.11.2020, 500 696

03.12.2020, 450 678

08.12.2020, 801 559

15.12.2020, 500 690

17.12.2020, 800 494

28.12.2020, 701 364

21.01.2021, 1 402 134

09.02.2021, 500 696

19.02.2021, 800 499

01.03.2021, 1 200 000

10.03.2021, 300 000

16.03.2021, 500 696

23.03.2021, 900 000

26.03.2021, 1 000 000

06.04.2021, 2 436 962

Опис
          На загальних зборах акцiонерiв 27.04.2020 року було прийнято рiшення про спрямування 3 210 501,00 (три мiльйони двiстi десять тисяч п'ятсот  одна  гривня 00 копiйок) грн. чистого прибутку звiтного року на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Встановлено наступний порядок виплати дивiдендiв: дивiденди будуть виплаченi Товариством в грошовiй формi безпосередньо та одночасно вciм акцiонерам на пропорцiйнiй ocновi, частинами, шляхом перерахування грошових коштiв на ix рахунки зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Встановлено 12.05.2020 р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Провести виплату дивiдендiв в перiод з 25.05.2020 р. по 25.10.2020 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А. С. до 19 травня 2020 року повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв про дату, розмiр, порядок та строки ix виплати у порядку встановленому Статутом. Наглядова рада вiдсутня, тому всi питання щодо виплати дивiдендiв приймаються на загальних зборах акцiонерiв.
        На загальних позачергових зборах акцiонерiв 12.10.2020 року було прийнято рiшення про спрямування 15510341.00 (п'ятнадцять мiльйонiв п'ятсот десять тисяч триста сорок одна гривня 00 копiйок) грн. чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2019 роцi на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Встановлено наступний порядок виплати дивiдендiв: дивiденди будуть виплаченi Товариством в грошовiй формi безпосередньо та одночасно вciм акцiонерам на пропорцiйнiй ocновi, частинами, шляхом перерахування грошових коштiв на ix рахунки зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Встановлено 28.10.2020 р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Провести виплату дивiдендiв в перiод з 10.11.2020 р. по 10.04.2021 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А. С. до 03 листопада 2020 року повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв про дату, розмiр, порядок та строки ix виплати у порядку встановленому Статутом. Наглядова рада вiдсутня, тому всi питання щодо виплати дивiдендiв приймаються на загальних зборах акцiонерiв.
        До порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються на 27.04.2021року внесено питання щодо розподiлу прибутку Товариства. Проектом рiшення по даному питанню передбачено спрямування 10695601.00 (десять мiльйонiв шiстсот дев'яносто п'ять тисяч шiстсот одна гривня 00 копiйок) грн. чистого прибутку звiтного року на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.Встановлено наступний порядок виплати дивiдендiв: дивiденди будуть виплаченi Товариством в грошовiй формi безпосередньо та одночасно вciм акцiонерам на пропорцiйнiй ocновi, частинами, шляхом перерахування грошових коштiв на ix рахунки зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Встановлено 17.05.2021 р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Провести виплату дивiдендiв в перiод з 25.05.2021 р. по 27.10.2021 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А. С. до 24 травня 2021 року повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв про дату, розмiр, порядок та строки ix виплати у порядку встановленому Статутом. Наглядова рада вiдсутня, тому всi питання щодо виплати дивiдендiв приймаються на загальних зборах акцiонерiв.



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
62 655
76 373
493
493
63 148
76 866
  будівлі та споруди
24 957
37 315
0
0
24 957
37 315
  машини та обладнання
26 081
28 212
493
493
26 574
28 705
  транспортні засоби
8 721
5 914
0
0
8 721
5 914
  земельні ділянки
1 366
1 926
0
0
1 366
1 926
  інші
1 530
3 006
0
0
1 530
3 006
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
62 655
76 373
493
493
63 148
76 866
Опис
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Група 1 - Група 3 - 240-360 мiсяцiв; Група 4 - 24-72 мiсяцi ;Група 5 - 60-72 мiсяцi; Група 6 - 48-60 мiсяцiв; Група 9 - 144-180 мiсяцiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 р. становила 145238 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12 2020 р. становив 56,86%. Ступiнь використання основних засобiв на пiдприємствi становить 100%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: придбанням та полiпшенням ОЗ. Обмежень на використання майна товариства немає. Орендованi основнi засоби, згiдно бухгалтерського облiку рахуються на позабалансових рахунках, тому вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду вiдрiзняється вiд вартостi ОЗ по балансу.
 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
360 586
292 145
Статутний капітал (тис.грн)
1 012
1 012
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
1 012
1 012
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв(360586.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1012.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
927
X
X
у тому числі:

кредит
12.09.2016
232,2
5,55
11.09.2021
кредит
10.10.2019
694,8
4,35
09.10.2021
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X


0
0

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X


0
0

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X


0
0

за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X


0
0

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X


0
X

Податкові зобов'язання
X
8 412
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
47 713
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
57 052
X
X
Опис
Зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) немає.
В рядку "Кредити банку" сума непогашеної частини боргу станом на 31.12.2020 року включає в себе рядок балансу 1610 (4).

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
шпон струганий
9 473 ( тис. м. кв.)
177790
48
9606,3 (тис. м. кв.)
245338
46,7
2
шпон зрощений
1 752 ( тис. м. кв.)
176016,7
47,7
1752,4 ( тис. м. кв.)
224808
42,8
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
сировина, матерiали
67,2
2
витрати на оплату працi
15,7
3
iншi операцiйнi  витрати
17,1

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку
Опис
Оприлюднення регульованої iнформацiї та подання звiтностi до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бенефiт Брок"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
36625811
Місцезнаходження
61022, УКРАЇНА, Харківська обл., - р-н, мiсто Харкiв, просп. Ленiна (Науки), 5, к. 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 286523
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
(057) 728-24-00
Факс
(057) 728-24-00
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Термiн дiї лiцензiї ТОВ "Бенефiт Брок" на здiйснення депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи, серiя АЕ № 286523, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 08 жовтня 2013 року, необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Консул"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
21131551
Місцезнаходження
46008, УКРАЇНА, Тернопільська обл., д/н р-н, мiсто Тернопiль, вул. Медова, 12А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
0053
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
09.09.2016
Міжміський код та телефон
(0352)43-00-23
Факс
(0352)43-00-23
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №330/4 вiд 09.09.2016 р., термiн дiї до 31.12.2021р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 363 04 00
Факс
(044) 363 04 01
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
Дiяльнiсть не лiцензується. 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України", згiдно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис
Подання звiтностi до НКЦПФР

КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"
за ЄДРПОУ
30981499
Територія
Рівненська область, смт Смига
за КОАТУУ
5621655900
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
за КВЕД
16.21
Середня кількість працівників: 415
Адреса, телефон: 35680 смт.Смига,, вул.Заводська, буд.1, (03656) 5-62-67
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
10
1 229
    первісна вартість
1001
85
1 387
    накопичена амортизація
1002
( 75 )
( 158 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
20 559
5 354
Основні засоби
1010
62 655
76 373
    первісна вартість
1011
145 238
177 116
    знос
1012
( 82 583 )
( 100 743 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
83 224
82 956
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
106 366
108 642
Виробничі запаси
1101
60 018
52 176
Незавершене виробництво
1102
4 804
2 223
Готова продукція
1103
3 765
635
Товари
1104
37 779
53 608
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
99 410
98 790
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
8 763
10 754
    з бюджетом
1135
10 720
12 018
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
14 277
20 635
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
9 378
83 495
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
9 378
83 495
Витрати майбутніх періодів
1170
25
20
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
286
328
Усього за розділом II
1195
249 225
334 682
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
332 449
417 638

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
1 012
1 012
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
146
146
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
3 169
3 169
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
287 818
356 259
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
292 145
360 586
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
212
220
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
4 638
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
4 850
220
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
2 144
927
    товари, роботи, послуги
1615
12 740
20 633
    розрахунками з бюджетом
1620
3 936
8 192
    у тому числі з податку на прибуток
1621
2 657
7 028
    розрахунками зі страхування
1625
1 422
1 330
    розрахунками з оплати праці
1630
5 084
4 655
    одержаними авансами
1635
88
1 948
    розрахунками з учасниками
1640
0
9 041
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
8 745
8 688
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1 295
1 418
Усього за розділом IІІ
1695
35 454
56 832
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
332 449
417 638

Керівник				Ковбасюк А.С.

Головний бухгалтер			Богомаз В.А.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"
за ЄДРПОУ
30981499

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
524 884
515 524
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 406 697 )
( 418 879 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
118 187
96 645
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
14 934
1 637
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 11 295 )
( 9 544 )
Витрати на збут
2150
( 13 733 )
( 11 505 )
Інші операційні витрати
2180
( 1 480 )
( 7 004 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
106 613
70 229
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
1
134
Інші доходи
2240
38
86
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 285 )
( 136 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 77 )
( 86 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
106 290
70 227
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-19 132
-12 641
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
87 158
57 586
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
87 158
57 586
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
255 327
222 320
Витрати на оплату праці
2505
71 084
77 348
Відрахування на соціальні заходи
2510
15 638
17 033
Амортизація
2515
18 511
17 955
Інші операційні витрати
2520
34 387
39 837
Разом
2550
394 947
374 493
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
2 023
2 023
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
2 023
2 023
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
43 083,54
28 465,65
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
43 083,54
28 465,65
Дивіденди на одну просту акцію
2650
9 254,00
4 232,00

Керівник				Ковбасюк А.С.

Головний бухгалтер			Богомаз В.А.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"
за ЄДРПОУ
30981499


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
535 478
445 247
Повернення податків і зборів
3005
45 035
43 218
 у тому числі податку на додану вартість
3006
45 035
43 197
Цільового фінансування
3010
1 627
1 386
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
17 969
38 475
Надходження від повернення авансів
3020
18 635
14 923
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
21
26
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
639
7
Надходження від операційної оренди
3040
282
472
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
1 255
2 328
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 199 841 )
( 235 151 )
Праці
3105
( 55 643 )
( 58 989 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 17 168 )
( 16 672 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 60 221 )
( 55 733 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 15 333 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 24 223 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 16 177 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 179 667 )
( 159 561 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 490 )
( 499 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 807 )
( 2 710 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
107 104
16 767
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
83
130
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
134
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
15 150
2 099
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 16 075 )
( 8 995 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 20 529 )
( 15 083 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-21 371
-21 715
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
6 571
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 7 810 )
( 3 620 )
Сплату дивідендів
3355
( 8 463 )
( 8 005 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 285 )
( 136 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-16 558
-5 190
Чистий рух коштів за звітний період
3400
69 175
-10 138
Залишок коштів на початок року
3405
9 378
20 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
4 942
-763
Залишок коштів на кінець року
3415
83 495
9 378

Керівник				Ковбасюк А.С.

Головний бухгалтер			Богомаз В.А.
КОДИ
Дата
28.01.2021
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"
за ЄДРПОУ
30981499

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
1 012
0
146
3 169
287 818
0
0
292 145
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
4
0
0
4
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
1 012
0
146
3 169
287 822
0
0
292 149
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
87 158
0
0
87 158
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
-18 721
0
0
-18 721
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
68 437
0
0
68 437
Залишок на кінець року 
4300
1 012
0
146
3 169
356 259
0
0
360 586

Керівник				Ковбасюк А.С.

Головний бухгалтер			Богомаз В.А.
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Консул"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
21131551
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
0053
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 330/4, дата: 09.09.2016
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Пояснювальний параграф

Не змiнюючи думку щодо фiнансової звiтностi ПрАТ "Єврошпон-Смига", звертаємо увагу  на той факт, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, може негативно вплинути на економiку України та, на операцiйну дiяльнiсть ПрАТ "Єврошпон-Смига". Крiм того, негативний вплив може мати зростаюча невизначенiсть, пов'язана iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової економiки через вплив на неї пандемiї COVID-19 i запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на дiяльнiсть суб'єкта господарювання.

10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 21, дата: 28.12.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 28.12.2020, дата закінчення: 26.04.2020
12
Дата аудиторського звіту
26.04.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
88 500,00
14
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства  "Єврошпон-Смига"
 за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року

Адресат
Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Єврошпон-Смига", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Роздiл 1 "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi"

Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Єврошпон-Смига" (ЄДРПОУ - 30981499; мiсцезнаходження - 35680, Рiвенська обл., Дубенський р-н, смт. Смига, вул., Заводська, буд. 1), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим способом) за 2020 рiк та Звiту про власний капiтал за 2020 рiк, Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що минув (далi - "фiнансова звiтнiсть"), включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Єврошпон-Смига", що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).

Основа для думки iз застереженням

1. Пiдприємство не вiдображає у звiтi про рух грошових коштiв операцiї по надходженню та витрачанню грошових коштiв по рахунку 30 "Каса" на суму 108 тис грн. Дане застереження не має впливу на кiнцевi залишки грошових коштiв у звiтi. 
2.  Товариство здiйснює коригування нерозподiленого прибутку на початок року шляхом виправлення помилок за 2019 рiк в розмiрi 4 тис. грн.  Тому, скоригований залишок нерозподiленого прибутку необхiдно вказувати на початок перiоду з врахуванням цих виправлень - ретроспективно. Товариство ж, залишає початковi вхiднi залишки без змiн. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв, виданого Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ"), та етичними вимогами, що застосовуються в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.


Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Нами   не  виявлено  iнших  суттєвих  ключових  питань з аудиту  фiнансової  звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Єврошпон-Смига".


Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання тi достовiрне подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. 


Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашою метою є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Роздiл 2 "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв"	
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв та власного капiталу вимогам законодавства

	Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2020 р. складає 356259 тис. грн. Статутний капiтал складає 1012 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 355247 тис. грн.
Розмiр статутного капiталу ПрАТ "Єврошпон-Смига" за даними бухгалтерського облiку на 31.12.2020 року складає 1011500,00 грн., який подiлен о на 2023 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 500 грн. кожна. Статутний капiтал вiдповiдає заявленому в Статутi товариства, викладеному у новiй редакцiї вiд 05.12.2020 року (Протокол № 2/2019). Статутний капiтал товариством сплачено повнiстю згiдно встановлених термiнiв. 
Частка держави в статутному фондi Товариства вiдсутня.
Аудиторами пiдтверджується дотримання Товариством вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв Товариства на 31.12.2020 р.

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
	Пiд час проведення аудиту нами оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований аудитором iдентифiкований та оцiнений як низький. Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. Однак, через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується вiдповiдно до МСА.


Пов`язанi особи товариства
	Аудиторами проведено необхiднi процедури, що ефективнi для досягнення мети аудиту операцiй з пов'язаними сторонами згiдно МСА 550 "Пов`язанi сторони" Результати виконаних процедур вiдповiдно задокументованi i свiдчать, що, на нашу думку:
"	мав мiсце належний облiк i розкриття iдентифiкованих вiдносин та операцiй з пов'язаними сторонами вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi;
"	вплив вiдносин i операцiй мiж пов'язаними сторонами не є таким, що не забезпечує достовiрне подання чи не потребує коригувань фiнансової звiтностi.

Подiї пiсля дати балансу
Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 31.12.2020 року та датою аудиторського висновку. В результатi огляду аудиторами бухгалтерських документiв та укладених/розiрваних договорiв за перiод пiсля 31.12.2020 року не виявлено:
" подiй пiсля дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, пов'язаних з умовами, що iснували на дату балансу та вимагали б коригування вiдповiдних активiв i зобов'язань, а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей;
" подiй, що вказували б на умови, що виникли пiсля дати балансу, що потребують коригування статей фiнансових звiтiв.
Тобто вiдповiдно до МСА 560 "Подальшi подiї" нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу.

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, яка мала мiсце у Товариства у 2020роцi
На позачергових загальних зборах акцiонерiв 26 серпня 2020 року (протокол № 2/2020 вiд 26 серпня 2020 року) було прийнято рiшення про створення вiдокремленого пiдроздiлу приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" з метою розширення його територiальної присутностi на ринках, захисту i представництву  iнтересiв Товариства.
Вирiшено, що вiдокремлений пiдроздiл функцiонуватиме без окремого балансу, не здiйснюватиме самостiйної господарської дiяльностi, а дiятиме вiд iменi та за дорученням Товариства.
Назва вiдокремленого пiдроздiлу - Представництво Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" (скорочена назва - Представництво ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"). 
Мiсцезнаходження Представництва визначили за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, буд.7, примiщення 51, офiс 17. 

Стан фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року
Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi Товариства, головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2020 року. 
Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть та повноту поданої фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод. 
        	Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. 
Отже, аудитори пiдтверджують повноту та достовiрнiсть вiдображення фiнансово-господарського стану товариства за результатами фiнансового року.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та буде подана до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй, якi вiдбулися у Товариства протягом звiтного року або пiсля 31.12.2020 року, але до дати складання аудиторського висновку, та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є:
Аудитор Мельник Андрiй Романович, сертифiкат  серiї А№006044 вiд 26.12.2005 року (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 100445).


 _____________________ Мельник А.Р.


Директор ТОВ АФ "Консул"                    _____________________ Мельник А.Р.
Сертифiкат аудитора серiї А 006044	

Дата  аудиторського висновку: 26 квiтня 2021  року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул"; 
Код ЄДРПОУ 21131551
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №0053 (суб'єкт аудиторської дiяльностi, який має право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi). 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №330/4 вiд 09.09.2016 р., термiн дiї до 31.12.2021р.

Адреса аудитора: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А,  тел/факс (0352)43-00-23;

Дата i номер договору: №21 вiд 28.12.2020 року

Дата початку та дата закiнчення аудиту: 28.12.2020 року по 26.04.2021 року
 



XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" стверджує, що наскiльки йому 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, а також  те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
26.08.2020
27.08.2020
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
27.04.2020
27.04.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


