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	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).
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Хохлов С.Г.
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(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23779799
4. Місцезнаходження: 84205, Донецька обл., мiсто Дружкiвка, вулиця Соборна, буд. 30
5. Міжміський код, телефон та факс: (06267)43059, 43059
6. Адреса електронної пошти: khohlov1@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента ПрАТ "Продспiлка" за 2019 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

23.04.2020

(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
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
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 емітент
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
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
X
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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:
Товариство не розкриває iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, про посаду корпоративного секретаря,  про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам у разi їх звiльнення, про змiну осiб, яким належать право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бульшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакету акцiй, про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi, iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо),  щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством.
Iнофрмацiя про рейтингове агенство не заповнювалась, оскiльки емiтент не користується послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не заповнювалась, оскiльки емiтент не має фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. Iнформацiя про судовi справи не заповнювалась, оскiльки емiтент у звiтному перiодi не був учасником судових справ. Iнформацiя про штрафнi санкцiї не заповнювалась, оскiльки до емiтента у звiтному перiодi штрафнi санкцiї не застосовувались. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про похiднi цiннi папери емiтента не заповнювалась, оскiльки емiтент не випускав таких цiнних паперiв. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не заповнювалась, оскiльки працiвники емiтента не мають у власностi таких цiнних паперiв. Iнформацiя про будь якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не заповнювалась, оскiльки такi обмеження не встановленi. Iнформацiя про дивiденди не заповнювалась, оскiльки двiденди у звiтному перiодi не виплачувались, вiдповiдне рiшення не приймалось. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не є виробником продукцiї. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається, оскiльки емiтент не здiснював випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтента, не надається, оскiльки такi договори не укладались. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiснюють контроль над емiтентом, не надається, оскiльки такi договори/правочини вiдсутнi. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, про випуск iпотечних сертифiкатiв, щодо реєстру iпотечних активiв, про ФОН, про сертифiкати ФОН, оскiльки емiтент не випускав iпотечних облiгацiй та не є ФОН. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не заповнювалась, оскiльки протягом звiтного перiоду таких змiн не вiдбувалось. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не заповнювалась, оскiльки емтент не здiйснював викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00180679
3. Дата проведення державної реєстрації
	20.10.1995
4. Територія (область)
	Донецька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1338000
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)
	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
	68.20 - Надання в оренду та експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна
	47.29 - Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
	335548
3) Поточний рахунок
	UA303355480000026004053604893
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	
5) МФО банку
	
6) Поточний рахунок
	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
		ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "АЛЕКС" ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА"
2) Організаційно-правова форма
	Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	32186850
4) Місцезнаходження
	84205, Донецька обл., мiсто Дружкiвка, вул. Соборна, будинок 30
5) Опис 
	Емiтент виступає засновником дочiрнього пiдприємства, йому належить 100% у статутному капiталi ДП "Алекс", який дорiвнює 10000грн. Внесок до статутного капiталу здiснено грошовими коштами.
Права з розв'язання завдань управлiння пiдприємством здiйснює засновник через директора засновника. Директор засновника:
- визначає загальнi напрями економiчного i соцiального розвитку пiдприємства;
- визначає обсяги вiдрахувань до фондiв пiдприємства;
- розв'язує питання про змiни порядку внесення i обсягiв статутного фонду;
- розв'язує питання про створення або припинення дiяльностi фiлiй i iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства;
- призначає та звiльнює з посади директора пiдприємства;
- розв'язує питання про нових засновникiв пiдприємства;
- погоджує укладання угод на суму, що перевищує 10000 (десять тисяч) гривень.
До виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв засновника вiдноситься:
- затвердження рiчних результатiв дiяльностi пiдприємства, порядок розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв пiдприємства; 
- реорганiзацiя та лiквiдацiя пiдприємства, затвердження його статуту та змiн до нього.
Директор пiдприємства призначається та звiльнюється з посади директором засновника.


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства о попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  - 2 особи, позаштатнi працiвники та осiб, якi працюють за сумiсництвом вiдсутнi, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  -  2 особи.
Фонд оплати працi -  3150 грн..
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - не змiнився.
Нiяких заходiв, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї  працiвникiв операцiйним потребам Товариства не проводилось.

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 неналежить до будь-яких об'єднать 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 спiльної дiяльностi з iншими юридичними особами.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання: - будiвлi i споруди - 50 рокiв. - транспортнi засоби-10 рокiв. - обчислювальна технiка - 10 рокiв. - iншi об'єкти основних засобiв -20 рокiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються i враховуються вiдповiдно до вимог П (С) БО 9 "Запаси". Облiк товарних операцiй ведеться в сумовому вираженнi за продажними цiнами. Облiк тари, матерiалiв - по кожнiй одиницi. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, iнших виробничих запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi вiдповiдно до П (С) БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П (С) БУ13 "Фiнансовi iнструменти".

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 
Основним видом послуг, що надає емiтент є надання в оренду примiщень: середньореалiзацiйна цiна - 50грн. за один квадратний метр торгiвельної площi, сума виручки - 24700грн. на мiсяць. Експортних операцiй емiтент не здiйснює. Перспективнiсть здавання в оренду невiдремонтованих примiщень постiйно знижується. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основними контрагентами емiтента щодо послуг з ндання в оренду примiщень є фiзичнi особи-пiдприємцi. Основний ризик в дiяльностi Товариства - коливання та зниження попиту на оренду невiдремонтованих примiщень. Заходи щодо зменшення цього ризику - мiнiмiзацiя операцiйних витрат та пошук покупцiв на основнi засоби Товариства. Основний канал пошуку орендарiв - рекламнi оголошення . Метод продажу послуг - укладання договорiв оренди торгiвельної площi. Товариство в своїй дiяльностi не використовує сировину. Особливiсть розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство - постiйне зменшення попиту на неякiснi, невiдремонтованi примiщення для органiзацiї роздрiбної торгiвлi. Становище Товариства на ринку пропозицiй оренди торгiвельних площ постiйно погiршується. Причина - вiдсутнiсть можливостi здiйснити ремонт своїх примiщень та поступове збiльшення в мiстi Дружкiвка пропозицiй оренди якiсних торгових примiщень. План акцiонерiв - продаж майна та припинення дiяльностi Товариства. Основний вид дiяльностi Товариства - здача в оренду торгових примiщень. Кiлькiсть орендарiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв - три орендаря. Товариство не здiйснює дiяльнiсть в iнших країнах.

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 
Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: складськi примiщення за адресою вул.Привокзальна, 4,  та торгiвельний павильон за адресою вул.Космонавтiв, 3, у м. Дружкiвка Донецької областi. Придбання активiв за останнi п'ять рокiв не проводилось. Товариство не планує будь-яких iнвестицiй або придбань

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства -  примiщення магазину Бєларусь за адресою вул. Космонавтiв, буд. 10, у м. Дружкiвка Донецької областi та нежитлова будiвля за адресою вул. Донецька, буд. 10., у м. Дружкiвка Донецької областi. Будь-якi значнi правочини щодо них не укладались. Виробничої дiяльностi Товариство не здiйснює. Мiсцезнаходження основних засобiв - Донецька обл., м . Дружкiвка. Активи утримуються з метою отримання доходу. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основна проблема, яка впливає на дiяльнiсть Товариства - зношенiсть основних засобiв та вiдсутнiсть коштiв на їх вiдновлювання, а також неоптимальна  органiзацiйна форма iснування пiдприємства ( ПрАТ), що є причиною додаткових витрат, якi не вiдповiдають поточним доходам. Будь-якої залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень немає.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок доходiв вiд власної дiяльностi. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Можливий шлях покращення лiквiдностi - продаж майна або змiна форми реєстрацiї пiдприємства для зменшення витрат;

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду вартiсть укладених договорiв оренди примiщень на наступний рiк складає 24700 гривень в мiсяць, тобто приблизно 300000 гривень на рiк.

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)
Стратегiя дiяльностi Товариства на наступний рiк - продаж майна Товариства та зменшення  поточних витрат. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - стан ринку комерцiйної нерухомостi в мiстi Дружкiвка. На протязi звiтного перiоду та в даний час ринок комерцiйної нерухомостi в мiстi знаходиться в станi стагнацiї ( пропозицiї покупцiв вiдсутнi, угоди купiвлi-продажу мають поодинокий характер, цiни пропозицiй продажу найнижчi за останнi роки).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Будь-яких дослiджень та розробок Товариство не здiйснює та не планує.

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
Останнi п'ять рокiв основна цiль акцiонерiв - продаж нерухомостi Товариства. Основне завдання керiвника - прибуткова поточна дiяльнiсть , яка не може завадити продажу об'єктiв нерухомостi та пошук покупцiв. В даних умовах нiяких дiй, пов'язаних з розвитком будь-яких процесiв господарювання, не проводилось.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Директор
Емiтент має одноосiбний виконавчий орган, яким є директор.
Хохлов Сергiй Геннадiйович
Наглядова рада
Наглядова рада складається з двох осiб. У складi Наглядової ради комiтети не утворювались. Корпоративний секретар не обирався.Голова Наглядової ради є акцiонером Товариства, член Наглядової ради - представником акцiонера Товариства. Iз числа членiв Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради.
Голова Наглядової ради - Хохлова Свiтлана Миколаiвна, обрана на посаду 27.04.2019р., до 27.04.2019р. посаду Голови Наглядової ради обiймав Iваненко Олександр Михайлович (акцiонер товариства).
Член Наглядової ради - Кравченко Ольга Миколаївна, обрана на посаду 27.04.2019р., до 27.04.2019р. посаду члена Нагядової ради обiймала  Хохлова Свiтлана Миколаївна (акцiонер товариства).
Загальнi збори Товариства
Загальнi збори є вищим органом Товариства. 
 У Загальних зборах беруть участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Хохлов Сергiй Геннадiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1967
5) Освіта
	вища, Українська юридична академiя, юрист
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	До обрання директором посад не обiймав.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	20.04.2004, обрано безстроково
9) Опис
	 Винагорода у звiтному 2019 роцi виплачувалась вiдповiдно до штатного розкладу у виглядi заробiтної плати у розмiрi 12600,00 грн.  Протягом звiтного 2019 року змiн персонального складу виконавчого органу не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посад в iнших юридичних особах не обiймає. Протягом останнiх 5 рокiв iнщих посад не обiймав.  Загальний стаж роботи 24 роки.


1) Посада
	голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Iваненко Олександр Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	вища, Днiпропетровський металургiчний iнститут, iнженер-механiк
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка", 23779799, Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Продовольча спiлка", код ЄДРПОУ 23779799, 84205, Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Соборна, буд. 30.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	29.04.2016, обрано 3 роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером.  Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства  "Продовольча спiлка",  код ЄДРПОУ 23779799, 84205, Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Соборна, буд. 30. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посад в iнших юридичних особах не обiймає. Загальний стаж роботи 21 рiк. Повноваження голови Наглядової ради здiйснюються на безоплатнiй основi. Повноваження Голови Наглядової ради припиненi 27.04.2019р. у звязку iз закiнченням строку повноважень.

1) Посада
	голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Хохлова Свiтлана Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1967
5) Освіта
	вища, Донецький державний iнститут здоров'я, виклдадач фiз.виховання
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка", 23779799, До обрання на посаду члена Наглядової ради iнших посад не обiймала.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером. Протягом останнiх п'яти рокiв обiмала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Продовольча спiлка", код ЄДРПОУ 23779799. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посад в iнших юридичних особах не обiймає. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Повноваження члена Наглядової ради здiйснюються на безоплатнiй основi. До 27.04.2019 року обiмала посаду члена Наглядової ради Товариства, 27.04.2019р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Продовольча спiлка" прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Хохлової Свiтлани Миколаївни (протокол №1). Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання Хохлової Свiтлани Миколаївни Головою Наглядової ради (протокол №5). До 27.04.2019р. посаду Голови Наглядової ради обiймав Iваненко Олександр Михайлович.

1) Посада
	головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сiнельник Едуард Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	вища, Донбаська машинобудiвна академiя, економiст
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ДРУЖКIВСЬКА МIСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ ПАРТIЇ РЕГIОНIВ, 	25795472, Головний бухгалтер, ДРУЖКIВСЬКА МIСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ ПАРТIЇ РЕГIОНIВ, код ЄДРПОУ 
25795472, 84200, Донецька обл., мiсто Дружкiвка, вул. Рибiна, будинок 2
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	23.04.2007, обрано безстроково
9) Опис
	Винагорода у звiтному 2019 роцi виплачувалась вiдповiдно до штатного розкладу у виглядi заробiтної плати у загальнiй сумi 25200,00грн. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду головного бухгалтера в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дивиком", код ЄДРПОУ 23027639, яке знаходиться за адресою: 84313, Донецька обл., мiсто Краматорськ, вул. Академiчна, будинок 36 . Посад в iнших юриичних особах не обiймає. Загальний стаж роботи 15 рокiв.

1) Посада
	член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кравченко Ольга Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	середня спецiальна, Дружкiвський житлово-комунальний технiкум, технiк-будiвельник
6) Стаж роботи (років)
	0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	До обрання на посаду члена Наглядової ради iнших посад не обiймала.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
	Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посад в iнших юридичних особах не обiймає. Загальний стаж роботи 0 рокiв. Повноваження члена Наглядової ради здiйснюються на безоплатнiй основi. 27.04.2019р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Продовольча спiлка" прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства  (протокол №1). Обрана на строк три роки. Iнших посад протягом останнiх пяти рокiв не обiймала.

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





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор
Хохлов Сергiй Геннадiйович

38 771
21,7326
38 771
0
Член Наглядової ради
Кравченко Ольга Миколаївна

0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Хохлова Свiтлана Миколаївна

3
0,001681
3
0
Головний бухгалтер
Сiнельник Едуард Леонiдович

0
0
0
0
Усього
38 774
21,734281
38 774
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватна фiрма "Айва"
23178338
03035, Київська обл., мiсто Київ, вул. Механiзаторiв, буд 2, оф. 254
5,686659
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Шпирь Вiктор Михайлович
21,786434
Iваненко Олександр Михайлович
18,018497
Матушевський Євген Леонiдович
20,201233
Берлiн Михайло Семенович
12,572869
Хохлов Сергiй Геннадiович
21,732623
Хохлова Свiтлана Миколаївна
0,001681
Усього
99,999996

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Емiтент не має перед собою цiлей щодо подальшого розвитку. Метою дiяльностi емiтента у даний час є продаж належного товариству майна та припинення його дiяльностi.

2. Інформація про розвиток емітента
Потягом звiтного перiоду емiтент не вживав заходiв щодо розвитку, оскiльки подальший розвиток товариства не є цiллю емiтента.

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 деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись.

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
Протягом звiтного перiоду деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Протягом звiтного перiоду деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не затверджувався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не приймав рiшення про застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднань юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не затверджував власного кодексу корпоративного управлiння та не приймав рiшення щодо застосування iнших кодексiв корпоратвиного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
27.04.2019
Кворум зборів
86,67
Опис
Перелiк питань, що розглядався на Загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 3. Затвердження  рiчного звiту Товариства за 2018р. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2018р. 6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру винагороди ,обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились. 
За результатами розгляду питань порядку денного принятi наступнi рiщення. 
За першим питанням порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi Шпирь Вiктора Михайловича, Матушевського Євгена Леонiдовича. Обрати головою Загальних зборiв Хохлова Сергiя Геннадiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв Хохлову Свiтлану Миколаївну.
За другим питанням порядку денного: Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 р. задовiльною. Оскiльки робота Наглядової ради визнана задовiльною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати. 
За третiм питанням порядку денного: Затвердити рiчну фiнансову  звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. 
За п'ятим питанням порядку денного: Прибуток Товариства за 2018 рiк у розмiрi 12 тисяч гривень залишити нерозподiленим.
За шостим питанням порядку денного: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства Iваненка Олександра Михайловича та Хохловой Свiтлани Миколаївни.
За сьомим питанням порядку денного: Обрати членами Наглядової ради Товариства "Продовольча спiлка" Хохлову Свiтлану Миколаївну та Кравченко Ольгу Миколаївну.
За восьмим питанням порядку денного: Не укладати в письмовiй формi договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Не обирати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Визначити безоплатним виконання обов'язкiв членами Наглядової ради Товариства.
За дев'ятим питанням порядку денного: Попередньо  надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв, а саме правочинiв щодо продажу об'єктiв нерухомого майна, належних Товариству на правi власностi. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних у цьому рiшеннi, не повинна перевищувати 600000 (шiстсот тисяч) грн. Уповноважити Директора Товариства Хохлова С.Г. здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних у цьому рiшеннi.


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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
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 у звiтному перiодi не скликались.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
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 простих акцій товариства 

Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Рiчнi загальнi збори були скликанi та проведенi.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
1
членів наглядової ради - представників акціонерів
1
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Кравченко Ольга Миколаївана
член наглядової ради

X
Опис:
Функцiональнi обов'язки Голови наглядової ради: 1) органiзує роботу Наглядової ради; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань; 3) звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 4) вiдкриває Загальнi збори Товариства; 5) пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Директором Товариства. Має iншi обовяки чена наглядової ради.
Як член наглядової ради  реалiзовує компетенцiю Наглядової ради через участь у засiданнях Наглядової ради, органiзацiя роботи Наглядової ради, скликання її засiдань, звiтування перед Загальними зборами про дiяльнiсть органу, зобов'язана особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати iншi обов'язки, передбаченi Статутом емiтента та укладеним з ним договором. У складi Наглядової ради на її засiданням приймає наступнi рiшення: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Товариства самостiйно; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Товариства на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзора Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах шести мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом шiстнадцятим Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) , яка придбала контрольний пакет акцiй; пiдписання трудового контракту з Директором Товариства; надання дозволу Директору Товариства на вiдчуження Товариством чи передачу в управлiння (набуття у власнiсть Товариства чи одержання в управлiння) корпоративних прав iнших юридичних осiб на суму 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень i вище; надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством будь-яких порук на суму 100 000 (сто тисяч) гривень i вище; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством правочину (декiлькох правочинiв з однiєю особою протягом кварталу) щодо вiдчуження (придбання), передачi (одержання) в оренду, лiзинг чи передачi (одержання) в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) балансовою вартiстю, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством будь-якого iншого правочину (декiлькох правочинiв з однiєю особою протягом кварталу) на суму, що перевищує 5 (п'ять) вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, крiм договорiв страхування, спiвстрахування, перестрахування та агентських правочинiв у галузi страхування; затвердження рiшення Директора Товариства про визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Хохлова Свiтлана Геннадiївна
Голова наглядової ради

X
Опис:
Член наглядової ради виконує обов'язки, покладенi на нього чинним законодавством. До повноважень належить реалiзацiя компетенцiї Наглядової ради через участь у засiданнях Наглядової ради, органiзацiя роботи Наглядової ради, скликання її засiдань, звiтування перед Загальними зборами про дiяльнiсть органу, зобов'язана особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати iншi обов'язки, передбаченi Статутом емiтента та укладеним з ним договором. У складi Наглядової ради на її засiданням приймає наступнi рiшення: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Товариства самостiйно; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Товариства на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзора Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах шести мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом шiстнадцятим Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) , яка придбала контрольний пакет акцiй; пiдписання трудового контракту з Директором Товариства; надання дозволу Директору Товариства на вiдчуження Товариством чи передачу в управлiння (набуття у власнiсть Товариства чи одержання в управлiння) корпоративних прав iнших юридичних осiб на суму 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень i вище; надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством будь-яких порук на суму 100 000 (сто тисяч) гривень i вище; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством правочину (декiлькох правочинiв з однiєю особою протягом кварталу) щодо вiдчуження (придбання), передачi (одержання) в оренду, лiзинг чи передачi (одержання) в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) балансовою вартiстю, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством будь-якого iншого правочину (декiлькох правочинiв з однiєю особою протягом кварталу) на суму, що перевищує 5 (п'ять) вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, крiм договорiв страхування, спiвстрахування, перестрахування та агентських правочинiв у галузi страхування; затвердження рiшення Директора Товариства про визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)


X

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

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 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)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звiтного року проведено 5 засiдань наглядової ради, на яких вирiшенi питання щодо скликання рiчних загальних зборiв товариства, про пiдведення пiдсумкiв роботи товариства, обрання Голови Наглядової ради.

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)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
В товариствi дiє одноосiбний виконавчи орган - директор.
До функцiональних обов'язкiв директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства
Опис
Засiдання виконавчого органу не проводились, оскiльки виконавчий орган є одноосiбним. Рiшення директором в межах його компетенцiї приймаються одноосiбно. Директор самостiйно на власний розсуд приймає рiшення з усiх питань, вiднесених до його компетенцiї, за винятком:
1) питань про вчинення правочинiв, рiшення про вчинення яких приймається  Директором за умови попереднього дозволу Наглядової ради Товариства, 
2) питань про вчинення значних правочинiв;
3) питань про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
4) питань про укладання договорiв з оцiнювачем, депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, якi укладаються на умовах, затверджених рiшенням  Загальних зборiв Товариства.
Приймаючи рiшення Директор зобов'язаний сумлiнно та розумно дiяти в найкращих iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, дiяти вiдповiдно до положень чинного законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв  Товариства.
Рiшення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та iншими актами управляння.


Примітки
 

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

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

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

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
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
так
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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 акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
У товариствi не передбачено документiв з питань корпоратвиного управлiння.

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
так
так
так
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
Аудиторськi перевiрки протягом звiтного перiоду не проводились.

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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя та посада ревiзора в товариствi не створена.

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
Шпирь Вiктор Михайлович

21,786434
2
Iваненко Олександр Михайлович

18,018497
3
Матушевський Єiген Леонiдович

20,201233
4
Берлiн Михайло Семенович

12,572869
5
Хохлов Сергiй Геннадiйович

21,732623
6
Приватна фiрма "АЙВА"
23178338
5,686659

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
178 400
10 148
Пункт 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України".
11.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Директор Товариства обирається та вiдкликається Загальними Зборами Товариства. Обрання Директора здiйснюється без застосування процедури кумулятивного голосування. Обраним вважається той кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв, але обов'язково не менше 75 (сiмдесят п'ять) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi присутнi на Загальних зборах ьа мають право голосу з вiдповiдного питання. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв Товариства з таких пiдстав:
1) завдання Товариству його дiями або бездiяльнiстю суттєвих збиткiв;
2) завдання шкоди дiловiй репутацiї Товариства;
3) приховування своєї заiнтересованостi у вчиненнi правочину за участю Товариства, яким можуть бути завданi збитки Товариству;
4) неналежне виконання своїх обов'язкiв;
5) порушення положень Статуту Товариства, а також норм чинного законодавства про акцiонернi товариства;
6) розголошення комерцiйної таємницi, конфiденцiйної або iнсайдерської iнформацiї.
Одночасно з достроковим припиненням повноважень приймається рiшення про обрання нового Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Повноваження Директора припиняються без рiшення Загальних зборiв Товариства у разi:
1) завершення строку повноважень;
2) за письмовою заявою Директора за умови повiдомлення Товариства за 2 (два) тижнi;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членiв Наглядвої ради припиняються за рiшенням Загальних зборiв Товариства. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.Члени Наглядової ради обираються термiном до рiчних Загальних зборiв Товариства, якi будуть проведенi у третьому роцi вiд року обрання чинного складу Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi за рiшенням Загальних зборiв достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборах. 
Без рiшення Загальних зборiв Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5) в разi обрання члена Наглядової ради на посаду Генерального директора;
6) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера (акцiонерiв);
7) у разi складення незалежним директором повноважень у зв'язку з тим, що вiн перестав вiдповiдати вимогам, що пред'являються до незалежного директора, шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
Голова Наглядової ради обирається з числа членiв Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради. Поивноваження Голови Наглядової ради припиняються Наглядовою радою.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється Наглядовою радою Товариства за поданням директора.
Виплата винагород у зв'язку iз звiльненням посадових осiб не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента
До повноважень директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. До виключних повноважень директора належить:
1)розробка та затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження положень про структурнi пiдроздiли, штатного розкладу Товариства;
2) видача довiреностей;
3) прийняття рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського та податкового облiку в Товариствi;
4) прийняття рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
5) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства;
6) призначення та вiдкликання керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
7) визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
8) прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
До компетенцiї Директора належать:
1) призначення виконуючого обов'язки  Директора на строк до 35 днiв.
2) найом та звiльнення працiвникiв Товариства;
3) заохочення та накладення стягнення на працiвникiв Товариства;
4) пiдписання банкiвських, фiнансових та iншi документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства;
5) прийняття рiшень про вчинення правочинiв, крiм значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 
6) прийняття рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клiєнтами i третiми особами;
7) прийняття рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства.
Наведений перелiк не є вичерпним. Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених законами та Статутом Товариства, в тому числi представляє його iнтереси, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Директор самостiйно на власний розсуд приймає рiшення з усiх питань, вiднесених до його компетенцiї, за винятком:
1) питань про вчинення правочинiв, рiшення про вчинення яких приймається  Директором за умови попереднього дозволу Наглядової ради Товариства, 
2) питань про вчинення значних правочинiв;
3) питань про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
4) питань про укладання договорiв з оцiнювачем, депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, якi укладаються на умовах, затверджених рiшенням  Загальних зборiв Товариства.

Член Наглядової ради Товариства надiлений повноваженнями, наданими йому чинним законодавством України. До повноважень належить реалiзацiя компетенцiї Наглядової ради через участь у засiданнях Наглядової ради, органiзацiя роботи Наглядової ради, скликання її засiдань, звiтування перед Загальними зборами про дiяльнiсть органу, зобов'язана особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати iншi обов'язки, передбаченi Статутом емiтента та укладеним з ним договором. У складi Наглядової ради на її засiданням приймає наступнi рiшення: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв Товариства самостiйно; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Товариства на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзора Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах шести мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом шiстнадцятим Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) , яка придбала контрольний пакет акцiй; пiдписання трудового контракту з Директором Товариства; надання дозволу Директору Товариства на вiдчуження Товариством чи передачу в управлiння (набуття у власнiсть Товариства чи одержання в управлiння) корпоративних прав iнших юридичних осiб на суму 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень i вище; надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством будь-яких порук на суму 100 000 (сто тисяч) гривень i вище; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством правочину (декiлькох правочинiв з однiєю особою протягом кварталу) щодо вiдчуження (придбання), передачi (одержання) в оренду, лiзинг чи передачi (одержання) в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) балансовою вартiстю, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством будь-якого iншого правочину (декiлькох правочинiв з однiєю особою протягом кварталу) на суму, що перевищує 5 (п'ять) вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, крiм договорiв страхування, спiвстрахування, перестрахування та агентських правочинiв у галузi страхування; затвердження рiшення Директора Товариства про визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства 1) органiзує роботу Наглядової ради; 
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань; 
3) звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 
4) вiдкриває Загальнi збори Товариства; 
5) пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Директором Товариства.

Повноваження головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку, забезпечує складання фiнансової звiтностi, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам, має iншi повноваження та обов'язки, обумовленi займаною посадою та перелiченi в посадовiй iнструкцiї головного бухгалтера.










10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління


ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА



Адресат:



КЕРIВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА



АКЦIОНЕРАМ ТОВАРИСТВА



НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ 

З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА 

ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Предмет завдання 



Ми перевiрили рiчний звiт керiвництва (звiт про управлiння) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА" ("компанiя") за 2019 рiк, що мiстить:

1.	вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

2.	iнформацiю про розвиток емiтента;

3.	iнформацiю про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiю про:

"	завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування;

"	схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв;

4.	звiт про корпоративне управлiння.

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.

Iнформацiя, наведена у предметi завдання, є якiсною, бiльш суб'єктивною нiж об'єктивною та iсторичною.



Застосованi критерiї

У звiтi iз завдання ми iдентифiкували застосованi критерiї, встановленi законодавчими та нормативними актами, виданими уповноваженими органами, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, а саме: 

Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI;

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV;

Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах" вiд 23.03.2017 

№ 1983-VIII;

Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" вiд 15.05.2003 № 755-IV; 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з  цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 iз  змiнами i доповненнями, внесеними рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

Принципи корпоративного управлiння, затвердженi Рiшенням Нацiональної комiсiї з  цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 22.07.2014. 



Властивi обмеження 

Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властивi предмету завдання, а саме:

Аналiз вiрогiдних перспектив подальшого розвитку емiтента та iнформацiї про його розвиток має значну долю суб'єктивностi, тому може привести к певним недолiкам у прийняттi рiшень. 

Оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.



Обмеження щодо поширення чи використання звiту з надання впевненостi



Для запобiгання непорозумiнь аудитор вважає за потрiбне включити параграф з iнших питань, зазначивши, що внаслiдок вимог використання застосованих критерiїв, iнформацiя про предмет завдання може не пiдходити до iнших цiлей.

Цей звiт iз завдання з надання впевненостi призначений виключно для конкретних користувачiв: керiвництва та акцiонерiв товариства, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, тому вiн не призначений для надання та використання iншими сторонами.



Вiдносна вiдповiдальнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання рiчного звiту керiвництва (звiту про управлiння)  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити господарську дiяльнiсить компанiї вiдповiдно до дiючого законодавства.

При складаннi рiчного звiту керiвництва (звiту про управлiння) управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом звiтування компанiї та внутрiшнього контролю.

Завданням аудитора є незалежне надання висновку щодо перевiрки iнформацiї, вказаної в предметi завдання, а саме - рiчного звiту керiвництва (звiту про управлiння).



Виконання завдання вiдповiдно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)

Завдання виконувалося вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв завдань з надання впевненостi (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненостi, шо не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)". 



Застосованi вимоги контролю якостi

Фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та про цедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.



Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

Ми є незалежними вiд компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними в юрисдикцiї до нашого завдання з надання впевненостi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. 

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки



Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцiнку вiдповiдностi iнформацiї наданої у предметi завдання застосованим критерiїв шляхом:

"	ознайомлення з iнформацiєю, наданою щодо предмета завдання та її вiдповiдностi реальному стану справ компанiї;

"	ознайомлення з засновницькими документами, протоколами, положеннями та iншими регуляторними та правовстановлюючими реєстрами, втiлення їх основних положень на практицi та вiдображення у звiтi компанiї;

"	ознайомлення з випискою з рахунку цiнних паперiв, наданою ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на предмет перевiрки зазначеної в нiй iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

"	ознайомлення з iнформацiєю iз зовнiшнiх джерел стосовно судових справ, дiяльностi на ринку цiнних паперiв та iншою загальнодоступною iнформацiєю та її вiдображення у звiтi;

"	перевiрки облiкових регiстрiв щодо наявностi невластивих компанiї  операцiй чи значних правочинiв;

"	аналiзу перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, на їх вiдношення до фактичного контроля над компанiєю;

"	ознайомлення с посадовими iнструкцiями управлiнського персоналу та розпорядчими документами компанiї стосовно призначення, звiльнення та повноважень посадових осiб емiтента.

Аудитор виконав тести засобiв внутрiшнього контролю на пiдставi свого професiйного судження та у вiдповiдностi з вимогою МСА.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку iз застереженням.



Висновок iз застереженням

На пiдставi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо, окрiм неповного розкриття iнформацiї та впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для висновку iз застереженням", не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА", не дотримується в усiх суттєвих аспектах вимог застосованих критерiїв перевiрки.



Основа для висновку iз застереженням 

Системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками компанiї, що являє собою процес, органiзований i здiйснюваний представниками власника, керiвництвом, а також iншими її спiвробiтниками, не забезпечує достатню впевненiсть у досягненнi цiлей з точки зору надiйностi фiнансової (бухгалтерської) звiтностi, ефективностi та результативностi господарських операцiй та вiдповiдностi дiяльностi нормативним правовим актам. 

Розкриття на рiвнi рiчного звiту iнформацiї щодо дотримання положень Принципiв корпоративного управлiння або аргументування причин вiдхилення вiд викладених у них рекомендацiй за наявнiстю недостатнє. 





Директор  ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА	                               Ю.В. Марченко 

"АУДИТ СЕРВIС ГРУП"

незалежний аудитор



01030, м. Київ, 

вулиця Iвана Франка, 

буд. 42 Б, оф. 203



22  квiтня 2020р.



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



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





Прості іменні
Привілейовані іменні
Приватна фiрма "Айва"
23178338
03035, Київська обл., мiсто Київ, вул.Механiзаторiв, буд.2, оф. 254
10 145
5,686659
10 145
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Хохлов Сергiй Геннадiйович
38 771
21,732623
38 771
0
Берлiн Михайло Семенович
22 430
12,572869
22 430
0
Матушевський Євген Леонiдович
36 039
20,201233
36 039
0
Шпирь Вiктор Михайлович
38 867
21,786434
38 867
0
Iваненко Олександр Михайлович
32 145
18,018497
32 145
0
Усього
178 397
99,998315
178 397
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
простi iменнi
178 400
7,50
ПРАВА АКЦIОНЕРIВ 
 Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право: 
1) брати участь в управлiннi справами Товариством шляхом участi та голосування на Загальних зборах Товариства;
2) бути обраним до органiв Товариства та обирати членiв органiв Товариства;
3) вiльно розпоряджатися акцiями Товариства, що належать їм;
4) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;
5) користуватися переважним правом на придбання розмiщуваних Товариством акцiй та акцiй, якi продаються iншими акцiонерами (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права);
6) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди);
7) на обов'язковий викуп акцiй Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством;
8) отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартостi частини майна Товариства;
9) користуватися iншими правами, що передбаченi цим Статутом та чинним законодавством.
ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ 
1) додержуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, а також виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;
2) не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом; 
4) повiдомляти Товариство про змiну найменування (прiзвища, iм'я, по батьковi) та /або адреси протягом 10 робочих днiв з моменту настання вiдповiдних змiн;
5) нести iншi обов'язки, передбаченi законодавством України.

вiдсутня
Примітки:

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
28.08.2008
7/5/2010
Державна комiсiя з цiнних паперiв та цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000068712
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
7,5
178 400
1 338 000
100
Опис
Акцiї емiтента не купуються та не продаються на фондовiй бiржi, не знаходяться у лiстiнгу, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством та не здiйснював публiчну пропозицiю акцiй. Додаткових емiсiй у звiтному 2019 роцi не вiдбувалось. При емiсiї акцiй вони розповсюджувались серед заздалегiдь визначеного кола осiб. Емiсiя здiйснювалась з метою формування статутного капiталу товариства.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Хохлов Сергiй Геннадiйович
38 771
21,7326
38 771
0
Усього
38 771
21,7326
38 771
0

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
28.08.2008
7/5/2010
UA4000068712
178 400
1 338 000
168 252
0
0
Опис:
Обмеження права голосу за голосуючими акцiями вiсутнi.


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:
810
810
0
0
810
810
  будівлі та споруди
694
694
0
0
694
694
  машини та обладнання
16
16
0
0
16
16
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
100
100
0
0
100
100
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
810
810
0
0
810
810
Опис
Орендованi основнi засобi у бухгалтерськму облiку не вiдображаються. Всi об'єкти основних засобiв введенi в експлуатацiю та використовуються для ведення основної дiяльностi емiтента. Строки використання : будiвлi та споруди - 50 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв, обчислювальна технiка - 10 рокiв, iншi - 20 рокiв. Первiсна вартiсть будiвель, споруд - 857,0 тис. грн., знос - 163 тис. грн., залишкова вартiсть - 694 тис. грн.. Первiсна вартiсть транспортних засобiв - 0 тис. грн., знос - 0 тис. грн., залишкова вартiсть - 0 тис. грн. Первiсна iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 102 тис. грн., знос - 86 тис. грн., залишкова вартiсть - 16тис. грн. Первiсна вартiсть iнших основних засобiв - 189 тис. грн., знос - 106тис. грн., залишкова вартiсть - 83тис. грн. Первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 36 тис. грн., знос - 19 тис. грн., залишкова вартiсть - 17 тис. грн.Ступень зносу: будинки, споруди - 1,96%, iнструменти, прилади, iнвентар - 84,31%, iншi - 56,08%, МНМА - 52.77%.  Об'єкти основних засобiв магазин "Беларусь> знаходяться у заставi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
985,5
973,4
Статутний капітал (тис.грн)
1 338
1 338
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
1 338
1 338
Опис
Вартiсть чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод розрахована згiдно вимог "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням ДКЦПФР України вiд 17.11.2004 р. № 485, як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.
Висновок
Вартiсть чистих активiв емiтента менша вiд статутного капiталу , що не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

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
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
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
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
1,3
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
76,9
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
8,9
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
87,1
X
X
Опис
Iншi зобов'язання, помiж iншим, складаються з:
1. поточних зобов'язань iз страхування - 0,3 тис. грн.,
2. поточних зобов'язань iз заробiтної плати - 3,0 тис. грн.,
3. iнших поточних зобов'язань - 5,6 тис. грн.


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма "Аудит Сервiс Груп"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
31714676
Місцезнаходження
01030, Україна, Київська обл., мiсто Київ, вул. Iвана Франка, буд. 42б, оф. 203
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2738
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
30.11.2001
Міжміський код та телефон
0990324481
Факс
0442218116
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис
ТОВ " АФ "Аудит Сервiс Груп" , код ЄДРПОУ 31714676, надає товариству аудиторськi послуги.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
27.04.2019
Загальнi збори
600
1 105
54,3
Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 27.04.2019р. (протокол №1) надана передня згода на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення, а саме правочинiв щодо продажу об'єктiв нерухомого майна, належних Товариству на правi власностi. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних у цьому рiшеннi, не повинна перевищувати 600000,00 (шiстсот тисяч) грн. Загальнi збори уповноважили директора Товариства здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних у цьому рiшеннi. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1105 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 54,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 178400 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 145822 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 145822 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.
27.04.2019
http://prodsouz.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27
Опис:
Решення прийнято у зв'язку iз тим, що метою дiяльностi емiтента у даний час є продаж належного товариству майна та припинення його дiяльностi. Фактично правочини, щодо яких було прийнято рiшення, не були вчиненi. Iнших значних правочинiв Товариство протягом звiтного перiоду не вчиняло.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2020.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка"
за ЄДРПОУ
23779799
Територія
Донецька область, м.Дружкiвка
за КОАТУУ
1411700000
Організаційно-правова форма господарювання
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
111
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
46,33
Середня кількість працівників, осіб: 2
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 84205, Донецька обл., мiсто Дружкiвка, вулиця Соборна, буд. 30, (06267)43059

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-мс
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Основні засоби
1010
810,7
810,7
    первісна вартість
1011
1183,8
1183,8
    знос
1012
(373,1)
(373,1)
Інші необоротні активи
1090
45,7
45,7
Усього за розділом I
1095
856,4
856,4
II. Оборотні активи



Запаси
1100
37,8
37,8
Поточна дебіторська заборгованість
1155
121,7
149,1
Гроші та їх еквіваленти
1165
89,3
29,3
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
248,8
216,2
Баланс
1300
1105,2
1072,6

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



Капітал
1400
1881,7
1881,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-908,3
-896,2
Усього за розділом I
1495
973,4
985,5
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги
1615
0
0
    розрахунками з бюджетом
1620
1,3
1,3
    розрахунками зі страхування
1625
0,2
0,3
    розрахунками з оплати праці
1630
3
3
Інші поточні зобов'язання
1690
127,3
82,5
Усього за розділом III
1695
131,8
87,1
Баланс
1900
1105,2
1072,6
Примітки: У звiтному перiодi 2019 року бухгалтерський облiк в пiдприємства здiйснювався вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Система бухгалтерського облiку побудована на застосуваннi норм стандартiв бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України. - основних засобiв згiдно П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства" та П(С)БО №7 "Основнi засоби"; наведена iнформацiя про залишкову вартiсть у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає облiковим даним. Станом на 31.12.2019р. залишкова вартiсть основних засобiв - 810,7 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв товариством не нараховувалась з моменту прийняття рiшення наказом вiд 01.07.2009р. № 79. Структура основних засобiв Товариства станом на 31.12.2019 р. Основнi засоби ряд.1010 балансу: На 31.12.2019 р., тис.грн. * Будинки, споруди 694 тис.грн. * Транспортнi засоби 0 тис.грн. * Iнструмент, прилади, iнвентар 16 тис.грн. * Iншi 83 тис.грн. * Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 17 тис.грн. Усього: 810 тис.грн. - фiнансових iнвестицiй: оцiнка та їх облiк вiдповiдають П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Загальна вартiсть iнвестицiї становила на 31.12.2019р. - 10,0 тис. грн. - запасiв, облiк запасiв здiйснювався в цiлому у вiдповiдностi з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства" та П(С)БО №9 "Запаси", iнформацiя про запаси вiдповiдає облiковим даним. Станом на 31.12.2019р. вартiсть запасiв - 37,8 тис. грн. Структура запасiв Товариства станом на 31.12.2019р. Найменування показника Сума, тис. грн. Сировина i матерiали 37,4 тис. грн. Тара 0,4 тис. грн. Паливо 0 тис. грн. Разом: 37,8 тис. грн. - дебiторської заборгованостi, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства" та П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019р. - 149,1 тис. грн. вiдповiдає облiковим даним. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строках непогашення знаходиться поза рамками операцiйного циклу, який становить 12-18 мiсяцiв. Грошових коштiв, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства", грошовi кошти товариства станом на 31.12.2019р. включають наявнi грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках та у касi - 29,3 тис. грн. Власний капiтал ПрАТ "Продовольча спiлка" на кiнець 2019 року становив 985,5 тис.грн. До складу власного капiталу ввiйшли: статутний капiтал в розмiрi 1338,0 тис.грн; iнший додатковий капiтал (дооцiнка основних засобiв) 543,7 тис.грн; Непокритий збиток (896,2) тис.грн. Змiни в розмiрi власного капiталу (його збiльшення на 12,1 тис.грн) сталися за рахунок прибутку внаслiдок одержаного в результатi господарської дiяльностi в поточному роцi. Статутний капiтал роздiлено на 178.400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7,50 грн. кожна. Всi акцiї повнiстю сплаченi. Усi процедури по формуванню та сплати статутного фонду виконанi з дотриманням вимог чинного законодавства України. Випуск акцiй Товариства зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв i фондового ринку України, про що видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 23.08.2011 р. рег. № 7/05/1/10 (водночас, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.04.2010 р. рег. № 7/05/1/10, що були виданi Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України, втратило чиннiсть). Форма випуску акцiй - бездокументарна. Зведення про випуск внесенi в Загальний реєстр випуску цiнних паперiв. Згiдно реєстру власникiв простих iменних акцiй до складу акцiонерiв ПрАТ "Продовольча спiлка" станом на 31 грудня 2019 року входили: ПIБ акцiонера Кiлькiсть акцiй, шт. Номiнальна вартiсть ЦП, грн. Частка у статутному капiталi, % 1 2 3 4 ПП "Айва" 10 145 76 087,50 5,687% Матушевський Є.Л. 36 039 270 292,50 20,201% Берлiн М.С. 22 430 168 225,00 12,573% Iваненко О.М 32 145 241 087,50 18,018% Шпирь В.М. 38 867 291 502,50 21,786% Хохлов С.Г. 38 771 290 782,50 21,733% Хохлова С.М 3 22,50 0,002% 178 400 1 338 000,00 100,000%

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-мc
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
296,4
267,1
Інші доходи
2160
0
51,4
Разом доходи (2000 + 2160)
2280
296,4
318,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(284,1)
(306,9)
Інші витрати
2165
(0,2)
(0)
Разом витрати (2050 + 2165)
2285
(284,3)
(306,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
12,1
11,6
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 
2310
0
0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)
2350
12,1
11,6
Примітки: Стр. 2000: оренда - 296,4 тис. грн., Стр. 2050: адмiнiстративнi витрати -80,5 тис. грн., збут - 203,6 тис.грн.

Керівник				Хохлов Сергiй Геннадiйович

Головний бухгалтер			Сiнельник Едуард Леонiдович
XVI. Твердження щодо річної інформації
Осiба, якi здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, Директор Товариства Хохлов Сергiй Геннадiйович, стверджує, що, наскiльки це 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, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 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
27.04.2019
27.04.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2019
27.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


