	XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Верес" м. Київ зареєстроване 25 серпня 1998 року. При 
реєстрацiї пiдприємства засновниками товариства були фiзичнi особи.
Інформація про організаційну структуру емітента
Товариство "Верес" має двi фiлiї, перша фiлiя розташована на територiї Кiровоградськiй областi 
Онуфрiївського р-н. в смт.Павлиш, друга фiлiя товариства розташована в Кiровоградськiй обл. 
Петрiвському р-н. с.Балахiвка. Перспектив збiльшення фiлiї в найближче майбутнє непередбачається. 
Також не передбачається змiн в органiзацiйнiй структурi.
Інформація про чисельність працівників
Середньо облікова чісельність штатних працівників - 212 працівника.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент не належить до будь яких об'єднань.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій по реорганізіції з боку третіх осіб не поступало.
Опис обраної облікової політики
ТОВ "Верес" використовує такi методи при веденi бухгалтерського облiку: метод нарахування амортизацiї 
- прямолiнiйний метод; метод оцiнки вартостi запасiв - метод середньозваженої собiвартостi; метод облiку 
та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - згiдно положення бухгалтерського облiку.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основним видом дiяльностi товариства в умовах суворi конкуренцiї на ринку i посилення вимог покупцiв до 
якостi, вартостi i термiну постачання є вирощування, переробка i подальша реалiзацiя 
сiльськогосподарської продукцiї, шляхом використання сучасних агротехнiчних технологiй. Основний 
акцент в виробництвi зроблено на такi групи товарiв: зерновi i масличнi, з використанням схем ефективного
 посiвообiгу, i продуктiв переробки, що дозволяє аналiзувати i своєчасно планувати фiнансову полiтику 
пiдприємства. В першу чергу акцент виробництва робиться на традицiйнi для Українського ринку культури:
 ячмiнь, горох, пшениця, кукурудза на зерно, жито, а також насiння соняшника.
Вирощування сiльськогосподарських культур здiйснюється на орендованих товариством "Верес" землях в 
Кiровоградськiй, Днiпропетровськiй та Полтавський областях. Вибiр цих регiонiв визначається високою 
природною родючiстю грунтiв, що є основним показником для вирощування сiльськогосподарських 
культур. На протязi останнiх рокiв цi областi мають добрi результати по вражаю сiльськогосподарських 
культур, вигiдно розташованi в географiчному положенi, для транспортування товару в Українськi порти чи 
в пункти кордону України. Зараз товариство орендує бiля 13000 га землi.
Товариство "Верес" орендує на площах Онуфрiєвського ремонтно транспортного пiдприємства (РТП) 
ремонтнi споруди, агрегати якi дають змогу робити якiсний та оперативний ремонт технiки. Данi споруди 
пристосованi для збереження високо габаритної сiльськогосподарської технiки, що забезпечує необхiдне 
збереження у перiод мiжсезоння. Також складськi примiщення, якi пристосованi для збереження посiвного 
матерiалу, хiмiчних засобiв захисту рослин, мiнеральних добрив, запасних частин.
На базi РТП розташована заправна станцiя, що дає змогу забезпечити контроль та облiк за витратами 
паливно мастильних матерiалiв. На оредуємiй територiї РТП передбаченi заходи ефективної охорони 
товароматерiальних цiнностей. Створена цiлодобова охорона територiї. В наявностi у пiдприємництва 
елеватор для збереження зерна, критий тiк
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Необоротні активи збільшились в 2017 році порівняно з 2016 роком на 6454,00 тис.грн., також оборотні 
активи збільшились на суму 43772,00 тис.грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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Не існує
Інформація про основні засоби емітента
Підприємство періодично оновлює основні засоби.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Одними iз iстотних факторiв якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства, це природний фактор та 
законодавство пов'язане з сiльським господарством.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства
Підприємство не мало штрафних санкцій.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фiнансування дiяльностi: госпрозрахунок.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На даний час всi договори виконаннi, i в зв'язку з особливостями виробництва (сiльське господарство) новi 
договори ще не заключались.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
В планах товариства є покращення матерiально технiчної бази, та перехiд на бiльш iнтенсивнi технологiї 
виробництва, та збiльшення площi посiву.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Емітентом досліджуєтья ринок зерна, як в Україні так і за кордоном.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства 
або його посадові особи
д/н
Інша інформація
д/н
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