Титульний аркуш

29.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 142
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор



Капрiца Вiктор Олександрович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Крижопiльський обрiй"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20119654
4. Місцезнаходження: 24607, ., Вінницька обл., Крижопiльський р-н, село Княжа Криниця, вул.Урожайна 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (04340)2-14-34, (04340)2-14-34
6. Адреса електронної пошти: par@20119654.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 26.03.2019, Затвердити рiчну iнформацiю за 2018 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: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.20119654.pat.ua
29.04.2019

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо 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)

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
X
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

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

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

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

26. Інформація 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:
1. Господаська дiяльнiсьть не вимагає отримання лiцезiї - лiцензiї не отримувались - iнформацiя не падається.



2. Товариство не прифмає участi в iнших юридичних особах - iнформацiя не подається.



3. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не запроваджена - iнформацiя не подається.



4. Послугами рейтингового агенства Товариство не користується - iнформацiя не подається.



5. Внутрiшнiми положеннями та контрактами, що укладались з посадовими особами не передбачається виплата винагороди або компенсацiй при їх звiльненi. Винагороди i копенсацiї не виплочувались - iнформацiя не надається.



6. Товариство не випускало облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, боргових цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв - iнформацiя не подається..



7. Придбання власних акцiй у звiтному перiодi не було, iнформацiя не подається.



8. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається, так  як Товариство не випускало цiльових облiгацiй.



9. Працiвники Товариства iнших цiнних паперiв Товариства не мають, Товариство iнших цiнних паперiв не випускало - iнформацiя не подається.



10. Працiвники Товариства акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1вiдсотка не володiють, iнформацiя не подається.



11. Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв немає - iнформацiя не подається.



12. Iнформацiя про виплату дивiдендiв не надається - дивiденди у звiтному роцi не нараховувались i не виплочувались.



13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось - iнформацiя не надається.



14  Вчинення значних правочинiв не було, рiшення не приймалось - iнформацiя не подається.



15. Значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть у звiтному роцi не було, iнформацiя про заiнтерисованих осiб не подається.



16. Товариство, як приватне товариство, що не здiйснило публiчну пропозицiю цiнних паперiв,  та за вiдсутностi коштiв не залучало аудитора до перевiрки фiнансової звiтностi за звiтний рiк - iнформацiя не подається.



17. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя не подається, так як Товариство не здiйснило випуск боргових цiнних паперiв.



18. Акцiонерних та корпоративних договорiв немає- iнформацiя не подається.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Крижопiльський обрiй"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А0О № 649532
3. Дата проведення державної реєстрації
	23.08.1997
4. Територія (область)
	Вінницька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	55228
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)
	0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних
	. - .
	. - .
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ м.Київ"
2) МФО банку
	380805
3) Поточний рахунок
	26004265496
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	.
5) МФО банку
	.
6) Поточний рахунок
	.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура ПРАТ Крижопiльський Обрiй :

-свинарники - 3 шт;
	
-склади для зберiгання зерна- 2 шт;-
	
-машино-тракторний парк до складу якого входять : трактор  ХТЗ-1, трактор ДТ-1, трактор ЮМЗ -1, грузовий автомобiль ГАЗ-53;
	
-бойня для худоби;
	
-водокачка;
	
-адмiнпримiщення;
	
-орендованi у фiзичних осiб земельнi угiддя - 48 ,3565 га.

Дочiрнiх пiдприємств,фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство  не має. 

Змiн в органiзацiйнiй структурi ПрАТ Крижопiльський "Обрiй" в звiтному роцi 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 вiдсутня

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб;

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб;

Фонд оплати працi вiдсутнiй. 
 Кадрова програма вiдсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.
Керiвник несе персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться вiдповiдно  вимог чинного законодавства та у своїй роботi керується також "Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства", затвердженого керiвником на 2017 рiк.
Бухгалтерський облiк приватного акцiонерного товариства  <Крижопiльський обрiй>  станом на 31 грудня 2016 року, вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз врахуванням змiн та доповнень, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
в бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi  вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень. 
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. 
Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. 
Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 <Основнi засоби>. 
Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповнення.
Пiдставою для зарахування на баланс Пiдприємства основних засобiв є акт введення в експлуатацiю основних засобiв. 
Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам i пiдрядникам за устаткування, iнструмент, iнвентар та iншi необоротнi активи; реєстрацiйнi збори та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням основних засобiв; витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження i пуск основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та iншi витрати на забезпечення введення в експлуатацiю таких основних засобiв включаються до їх первiсної вартостi з вiдображенням в облiку капiтальних iнвестицiй. 
Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. 
Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами. 
Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 "Виробничi запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукцiя", 28 "Товари". 
Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.
Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
Первинний облiк запасiв здiйснюється як з використанням типових форм так i з використанням самостiйно розроблених форм первинних документiв, що мiстять усi обов'язковi реквiзити. 
Iнформацiя з первинних документiв узагальнюється у зведених облiкових документах.
Метод оцiнки вибуття запасiв - за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв.

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями
В товариствi зобов'язання визначають згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов'язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси". 
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)  в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 "Витрати".
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Податковий облiк витрат ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 23.12 2010  року №2856/17-ВР iз змiнами та доповненнями.
На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, П(С)БО 16 "Витрати" та не суперечить чинному законодавству.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд" затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.


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 
Основний вид дiяльностi ПрАТ "Крижопiльський Обрiй" - вирощування i реалiзацiя зернових та технiчних культур є перспективним напрямком розвитку сiльськогоподарського пiдприємства. 

Обсяги виробництва залежать вiд попиту споживачiв. 

Урожайнiсть та реалiзацiя зернових культур в значнiй мiрi залежать вiд погодних умов та цiн на зерно.

Цi фактори є основними факторами ризику в дiяльностi товариства, зформувати заходи по зменшенню цих ризикiв дiяльностi товариства практично неможливо. 

Дiяльнiсть товариства носить сезонний характер. 

Вирощенi зерновi та технiчнi культури реалiзуються господарствам та населенню Крижопiльського району Вiнницької областi. 

Новi види послуг та новi технологiї в звiтному роцi не впроваджувались. 

Особливiстю стану розвитку галузi сiльськогосподарського виробництва є значна залежнiсть вiд стану розвитку аграрного сектора економiки та залежнiсть вiд погодних умов. 

В зв"язку з невiдповiднiстю цiнової полiтики на ПММ та вирощену сiльгоспвиробниками продукцiю, бiльшiсть пiдприємств галузi- збитковi.

 Основними конкурентами товариства є ПРАТ <ПК Подiлля> та СТО "Кряж i К", якi теж спецiалiзуються на вирощуваннi зернових культур. Постачання виробництва мiнеральними добривами здiйснювалось ПП <Подiлля-Агрохiмсервiс>, паливно-мастильними матерiалами- ПП <ОККО- БИЗНЕС КОНТРАКТ> ( 2 юридичних сособи). 

Обсяги постачання цими пiдприємствами перевищували 20 % загальних об"ємiв постачання.

Основним покупцем сг продукцiї ПрАТ Крижопiльський "Обрiй" є Крижопiльський Елеватор.

Перспективних планiв розвитку товариство не має. 

Нових технологiй не запроваджує, нових товарiв не випускає.

В iнших країнах дiяльностi емiтент не здiйснює.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi 5 рокiв значного придбання або вiдчуження активiв товариства не вiдбувалося. 

Значних iнвестицiй, або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Емiтент не  планує.

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
Орендованi основнi засоби у виробництвi не використовуються. 

Виробничi потужностi повнiстю не використовуються через недостатню кiлькiсть замовлень на надання послуг та нестабiльний ринок збуту зерна.

Ступiнь використання обладнання - 75 %. 

Всi основнi засоби утримуються в складських примiщеннях та пiд навiсом за мiсцезнаходженням товариства (с.Княжа Криниця Крижопiльського р-ну Вiнницької обл.). 

Екологiчнi фактори мають суттєвий вплив на використання активiв: виробництво носить сезонний характер, а непогода та незадовiльний стан дорiг, особливо весною та восени, значно скорочують строки корисного використання вкрай зношеної технiки. 

Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв на даний час не планується за вiдсутнiстю коштiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2018 року складає 500,9 тис.грн, на кiнець звiтного перiоду  335,3 тис.грн.

Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду вiдсутня.

Знос станом на 31.12.2018 року дорiвнює 335,3 тис.грн.


Ступiнь зносу основних засобiв склала 100%. 

Обмежень на використання основних засобiв Емiтент не має.

Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. 
Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. 




Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Ступiнь залежностi вiд економiчних питань значна.  

Економiчнi обмеження головним чином стосуються закупiвельних цiн на зерновi культури та ринки збуту зерна.

До основних проблем можна вiднести:

-непомiрно високi цiни на паливно-мастильнi матерiали,
 
-низькi закупiвельнi цiни на зерно та технiчнi культури, 

-вiдсутнiсть обiгових коштiв, 

-недосконалiсть податкового законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування та самоокупностi. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.

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)
Стратегiї подальшої дiяльностi щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану Емiтент не має.
 Iстотнi факти, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства в майбутньому - це цiни на паливно-мастильнi матерiали, засоби захисту рослин, мiнеральнi добрива, а також закупiвельнi цiни на зерновi культури, що вирощуються пiдприємством.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi Емiтент дослiджень та розробок не проводив.

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
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.03.2019 року в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження:
- директора Товариства Машорчак Лiдiї Павлiвни, паспорт АА №248108, виданий 20.06.1996 року Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебувала 5 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 26.03.2019 року призначений на невизначений термiн, до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради, директор Товариства Капрiца Вiктор Олександрович, паспорт АВ №796934 виданий 20.03.2008 року Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв - займав посаду заступник директора ФГ "Флора А.А.", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.

 У звiтному перiодi вiдбулася змiна власникiв   контрольного пакету акцiй. 
Власник контрольного пакета акцiй виконав всi вимоги ст.65 Закону України про акцiонернi Товариства, в тому числi повiдомив Товариство, надiслав Повiдомлення до НКЦПФР, а Товариство розмiстило вказану iнформацiю на власному сайтi та на загальнодоступнiй базi данних НКЦПФР.
  
Змiст повiдомлення.
На виконання положень п. 2 статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства> я, Гонтар Руслан Євгенiйович, повiдомляю, що 19.12.2018 року виконаний договiр купiвлi-продажу простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства <Крижопiльський обрiй>, код за ЄДРПОУ 20119654 (надалi Товариство) на загальну кiлькiсть 201104 штуки простих iменних акцiй, що становить 91,0335%  простих  акцiй Товариства. За наслiдками виконання даного договору купiвлi-продажу я, Гонтар Руслан Євгенiйович, з урахуванням кiлькостi акцiй якi менi належать, набув право власностi на контрольний пакет акцiй Товариства в кiлькостi  205764 штуки простих iменних акцiй, що становить 93,1430% простих iменних акцiй Товариства.




IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
У звтному роцi органи управлiння Товариства за дiючим Статутом: Загальнi збори акцiонерiв, Ревiзор, Директор
Структура органiв управлiння: Вищий орган управлiння - загальнi збори акцiонерiв, якi проводяться щорiчно до 30 квiтня наступного за звiтним року.
Ревiзор Товариства, обирається Загальними зборами акцiонерiв i здiйснює перевiрку фiнансової дiяльностi Товариства
Директор - оноосiбний виконавчий орган, обирається загальними зборами акцiонерiв.
Ревiзор Товариства - Гжебiнський Юрiй  Владиславович

директор Товариства - Машорчак Лiдiя Павлiвна


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
	Машорчак Лiдiя Павлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1951
5) Освіта
	Середня спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	директор  ПрАТ "Крижопiльський обрiй", Протягом останнiх 5  рокiв займала посаду директора  ПрАТ "Крижопiльський обрiй"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	29.04.2014, обрано Обрано термiном на 5 рокiв.
9) Опис
	У звiтному перiодi змiн на посадi  не вiдбувалося.
Змiни вiдбулися в 2019 роцi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.03.2019 року в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження:
- директора Товариства Машорчак Лiдiї Павлiвни, паспорт АА №248108, виданий 20.06.1996 року Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебувала 5 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 26.03.2019 року призначений на невизначений термiн, до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради, директор Товариства Капрiца Вiктор Олександрович, паспорт АВ №796934 виданий 20.03.2008 року Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв - займав посаду заступник директора ФГ "Флора А.А.", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %

Директор є одноосiбним виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здiйснює керiвництво всiєю його поточною дiяльнiстю.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом АТ i законом. 
Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
У своїй дiяльностi Директор зобов'язаний представляти iнтереси АТ та його акцiонерiв, керуватися документами та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
 Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 
Повноваження Директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, та договором з ним. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. 
Директор:
·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв;
·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;
·органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
·вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.

Рiшення Директор приймає одноосiбно. Для пiдготовки проектiв рiшень Директор використовує апарат персонала. Рiшення оформлюється наказом або розпорядженням.
Все листування по справах АТ здiйснюється вiд iменi Товариства та за пiдписом Директора.
Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ.
Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну АТ порушенням покладених на них обов'язкiв.

      За виконання обов'язкiв директора у звiтному перiодi винагороди у виглядi  заробiтної плати та в натуральнiй формi  не отримувала. Загальний стаж роботи  40 рокiв. Протягом останнiх 5  рокiв займала посаду директора  ПрАТ "Крижопiльський обрiй". На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.



1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гжебiнський Юрiй Владиславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Ревiзор ПрАТ "Крижопiльський обрiй", приватний пiдприємець., Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посду - Ревiзор ПрАТ "Крижопiльський обрiй", приватний пiдприємець.
Загальний стаж 35 рокiв.

Стаж керiвної роботи 16 рокiв. 

Попереднi посади:
-iнженер по техницi безпеки пiдприємства Крижопiльська <Сiльгоспхiмiя>;

-iнспектор держтехнагляду районного Управлiння сiльського господарства;

 1996-2017 рiк - голова СФГ <Фермер Гжебiнський Ю.В.>
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	29.04.2014, обрано  5 рокiв
9) Опис
	У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.

Ревiзор є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ.
Ревiзор здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї АТ, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
Ревiзор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або за власною iнiцiативою.
Ревiзор може бути вiдкликаний до закiнчення строку повноважень за наявностi достатнiх для цього пiдстав. Рiшення про дострокове вiдкликання Ревiзора приймають Загальнi збори АТ.
Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть директора АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямкiв дiяльностi АТ;
- виконання рiшень директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту АТ;
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами;
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу АТ i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв АТ, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 
-	стан каси i майна АТ. 
Ревiзор зобов'язаний: 
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, який подається Директором, а також каси та майна; 
- розглядати кошториси витрат та плани АТ; 
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Директора АТ про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ.
Ревiзор має право: 
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ; 
- проводити службовi розслiдування; 
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питання стосовно дiяльностi або дездiяльностi тих чи iнших посадових осiб АТ;
- вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, а також бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ; 
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами АТ.

Ревiзор проводить черговi та позачерговi перевiрки.
Чергову перевiрку Ревiзор проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному звiту та балансу. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ.
Позачерговi перевiрки Ревiзор проводить:
- по рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв АТ; 
- за власною iнiцiативою;
Матерiали службових розслiдувань з висновком, пiдписаним Ревiзором, передаються Директору АТ не пiзнiше 3 днiв пiсля закiнчення розслiдування.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 
·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 
·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Ревiзор розглядає та вирiшує питання:
- затвердження висновкiв по проведених перевiрках; 
- матерiали, що дають пiдстави для проведення службових розслiдувань;
- проведення службових розслiдувань по конкретних фактах;
- затвердження висновкiв по матерiалах службових розслiдувань;
- додержання Статуту АТ та iнших документiв внутрiшньої процедури АТ;
- iншi питання контрольно-ревiзiйної дiяльностi.
Ревiзор пiсля перевiрки рiчного звiту та балансу передає один примiрник затвердженого по ним висновку Директору АТ, та виносить його зi своїми поясненнями на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв АТ.
Ревiзор несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у його висновках та рiшеннях, а також в iнших документах, що пiдготовленi ним.
Ревiзор у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв. 

За виконання обов'язкiв ревiзора товариства винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував.

 Займає посаду голови СФГ "Фермер Гжебiнський Ю.В."  Вiнницька область смт.Крижопiль, вул. 50-рiччя ВЛКСМ, 19 кв.8. 

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

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
Машорчак Лiдiя Павлiвна

0
0
0
0
Ревiзор
Гжебiнський Юрiй Владиславович

0
0
0
0
Усього
0
0
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспектив подальшого розвитку Товариства немає.

2. Інформація про розвиток емітента
Iнформацiї про розвиток Товариства немає

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:
Укладення деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством не укладалось.

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
Полiтика з управлiння ризиками Товариства орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
На пiдприємствi розроблена власна система монiторингу фiнансових ризикiв., що являє собою комплекс основних стадiй аналiзу фiнансових ризикiв, метою яких є визначення спрямованостi та глибини впливу рiзних типiв ризикiв на дiяльнiсть пiдприємства., оцiнка якiсних та кiлькiсних параметрiв ризикiв, вибiр iмовiрних управлiнських рiшень щодо мiнiмiзацiї негативного впливу ризикiв.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство знаходиться в умовах конкуренцiї, тому використовує стратегiю адаптацiї до поточних середнiх цiн ринку, таким чином позбавляючи себе вiд значної кiлькостi цiнових ризикiв. 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власного кодексу корпоративного управлiння немає

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднвння  юридичних осiб або iншi кодекси корпоративного управлiння Товариство не використовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги не було, так як кодекс корпоративного управлiння Товариством не використовується.

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
Вiдхилент вiд положень кодексу корпоративного управлiяння немає, Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння, в своїй роботi користується номами Закону України "Про акцiонернi товариства", Статутом та внутрiшнiми положеннями, що при кiлькостi акцiонерiв - 9 осiб, на думку органiв управлiння, достатньо.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
У звiтному роцi загальнi бори акцiонерiв не проводились


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)
немає

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)
немає

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)
Узвiтному перiодi нi рiчнi нi позачерговi збори не проводились.Останнi позачерговi збори проводились 26.06.2015 року. Основним питанням, яке розглядалось на циз зборах було:Прийняття рiшення про розiрвання  договору iз зберiгачем ТОВ "Тетраiдер" та про обрання нової депозитарної установи.

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 
Позачерговi збори акцiонерiв  23.06.2015 року скликанi Директором Товариства .
Інше (зазначити)
Позачерговi збори акцiонерiв  23.06.2015 року скликанi Директором Товариства .

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Скликаних, але не проведених чергових загальних зборiв немає.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборiв немає.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
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)
Наглядова рада, за дiючим Станом на кiнець звiтного року,  не створювалась, комiтетiв немає

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети Наглядової ради не створювались.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова рада Товариства не створена, Комiтентiв Наглядової ради немає, засiдання не провдились

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
.
.

X
Опис:
У звiтному роцi Наглядової ради не було створено

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)
До складу органiв управлiння товариством згiдно iз Статутом входять директор та ревiзор.

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)
д/н

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
За Статутом, що був чинним у звiтному 2018 роцi - Наглядова рада Товариства не пердбачалась (кiлькiсть акцiонерiв становила 9 осiб)
Тому засiдань Наглядової ради не вiдбувалось.

Повноваження Наглядової ради мiж зборами акцiонерiв - переданi директору Товариства.

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)
До складу органiв управлiння товариством згiдно iз Статутом входять директор та ревiзор.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Виконавчий орган - одноосiбний виконавчий орган - директор  Машорчак Лiдiя Павлiвна, була обрана загальнимизборами акцiонерiв 29.04.2014 року
Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
Директор:
·	вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
·	вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- приймає рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi
·	приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- здiйснює пiдготовку порядку денного Загальних зборiв, приймає рiшення про датуїх проведення та про включення та вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв
- приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ревiзора
- затверджує реєстрацiйну комiсiю, голову та секретаря зборiв
- затверджує форму i текст бюлетеней- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проедення загальних зборiв та мають право на участь у зборах
- приймає рiшення про обрання аудитора
·	приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
.Директор:
·	несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
·	веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·	розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та Статутом;
·	органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
·	представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·	вiдкриває рахунки в банках;
·	органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·	визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·	подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·	призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·	забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·	розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·	вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
 Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.

Опис
Директор обирається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. Порядок обрання директора Товариства передбачено в Положення про виконавчий орган. Одна i та ж сама особа може обиратись директором Товариства неодноразово.
Директор Товариства не може бути одночасно Ревiзором цього Товариства.
Термiн, на який обирається Директор Товариства становить 5 рокiв.
Повноваження директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв.
Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень директора з одночасним обранням нового директора.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження директора Товариства з одночасним припиненням договору припиняються::
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення Товариства за 2 тижнi
- у разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я
- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, якм його позбавлено права виконання обов'язкiв директор
- в разi смертi.

Примітки
д/н 

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)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

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
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
ні
ні
так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про ревiзора.

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
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
так
ні
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

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)
Через вiдсутнiсть коштiв на проведення Аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Рiчна звiтнiсть за 2018рiк подається за результатами перевiрки Ревiзора.

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)
немає

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
Гонтар Руслан Євгенiйович

93,1429

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
220 912
0
Акцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначеннi кворуму i голосуваннi. Iнших обмежень немає.


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
Ревiзор Товариства обирається загальними зборами термiном повноважень на 5 рокiв.



Директор Товариства призначається рiшенням Загальних зборiв, термiном повноважень - 5 рокiв.



Положеннями про органи управлiння та контрактами, якi укладенi з посадовими особами не передбаченi виплати винагород чи компенсацiй приїх звiльненi. У звiтному роцi звiльнень посадових осiб не було, виплати не проводились.







9) повноваження посадових осіб емітента
Ревiзор Товариства обирається загальними зборами термiном повноважень на 5 рокiв.

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. 

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. 

 За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

· факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi



Директор обирається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. Порядок обрання директора Товариства передбачено в Положення про виконавчий орган. Одна i та ж сама особа може обиратись директором Товариства неодноразово.

Директор Товариства не може бути одночасно Ревiзором цього Товариства.

Термiн, на який обирається Директор Товариства становить 5 рокiв.

Повноваження директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень директора з одночасним обранням нового директора.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження директора Товариства з одночасним припиненням договору припиняються::

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення Товариства за 2 тижнi

- у разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я

- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, якм його позбавлено права виконання обов'язкiв директор

- в разi смертi.

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

Директор:

·	вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;

вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- приймає рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi

·	приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, 

 вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

- здiйснює пiдготовку порядку денного Загальних зборiв, приймає рiшення про датуїх проведення та про включення та вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв

- приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ревiзора

- затверджує реєстрацiйну комiсiю, голову та секретаря зборiв

- затверджує форму i текст бюлетеней- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проедення загальних зборiв та мають право на участь у зборах

- приймає рiшення про обрання аудитора

·	приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;

.Директор:

·	несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;

·	веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;

·	розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та Статутом;

·	органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;

·	представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;

·	вiдкриває рахунки в банках;

·	органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;

·	визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

·	подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;

·	призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;

·	забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

·	розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;

·	вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.

 Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.



10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Товариство не здiйснює господарську дiяльнiсть,тому не залучало Аудитора до надання висновкiв щодо звiту про корпоративне управлiння.

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







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



Прості іменні
Привілейовані іменні
Гонтар Руслан Євгенiйович
205 764
93,143
205 764
0
Усього
205 764
93,143
205 764
0
IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
19.12.2018
Гонтар Руслан Євгенiйович

2,1094
93,1429
Зміст інформації:
19.12.2018р. емiтентом отримана iнформацiя вiд власника контрольного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства": 

- найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття - 0,25 грн.:

- дату набуття такого пакета - 19.12.2018 року;

- прiзвище, iм'я, по батьковi власника акцiй - Гонтар Руслан Євгенiйович;

- розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй 2,1094%;

- розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй 2,2647%; 

- розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 93,1430%;

- розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 100%.


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 акцiї
220 912
55 228,00
Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi особи рiзних форм власностi, фiзичнi особи України та iнших країн, що набули прав власностi на акцiї Товариства в процесi випуску нових акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв.

Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартiсть придбаних акцiй до дати затвердження результатiв розмiщення першого випуску акцiй. У разi неоплати (неповної оплати) вартостi придбаних акцiй до дати затвердження результатiв розмiщення першого випуску акцiй Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 вiдсоткiв статутного капiталу Товариство не має права здiйснювати операцiї, не пов'язанi з його заснуванням.

 Акцiонери Товариства мають право: 

·	на участь в управлiннi Товариством; 

·	на отримання дивiдендiв; 

·	на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 

·	на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв;

·	брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв;

·	обирати та бути обраними до органiв Товариства;

·	розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 

Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.

Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi не передбачається. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства, без обмежень розпоряджатись акцiями Товариства, в тому числi продавати, чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Переважне право Товариства на придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiм особам, не допускається.

 Акцiонери Товариства зобов'язанi:

·	додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства;

·	виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю;

·	не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї умови акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру;

·	сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу;

·	всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi;

·	виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

 Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими


Товариство не здiйснило публiчної пропозицiї  цiнних паперiв та допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру.
Примітки:
д/н
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31.01.2011
184/02/1/11
Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000113807
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
220 912
55 228
100
Опис
У звiтному перiодi обiг цiнних паперiв на органiзованих зовнiшнiх та внутрiшнiх фондових ринках не здiйснювався. Заявки на влючення до лiстингу/делiстингу фондових бiрж не було. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було.  Рiшення про додатковий випуск акцiй Товариством не приймалося. Протягом звiтного перiоду акцiї на рахунок Емiтента не викуповувалися. На рахунку Емiтента, як викупленнi, акцiї не облiковуються

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
31.01.2011
184/02/1/11
UA4000113807
220 912
55 228
205 764
15 148
0
Опис:
Акцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначеннi кворуму i голосуваннi.  Iнших обмежень немає.


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:
70,7
0
0
0
70,7
0
  будівлі та споруди
70,7
0
0
0
70,7
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
  інші
0
0
0
0
0
0
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
70,7
0
0
0
70,7
0
Опис
  На кiнець звiтного  перiоду  основнi засоби за первiсною вартiстю складали суму  335,3 тис.грн, за залишковою вартiстю становили 0.
Орендованi основнi засоби у виробництвi не використовуються. 

Ступiнь використання обладнання - 75 %. 

Всi основнi засоби утримуються в складських примiщеннях  за мiсцезнаходженням товариства (с.Княжа Криниця  Крижопiльського р-ну Вiнницької обл.). 

Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї.

Ступiнь зносу основних засобiв склала 100 %. 

Обмежень на використання основних засобiв Емiтент немає.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
283,4
258,3
Статутний капітал (тис.грн)
55,2
55,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
55,2
55,2
Опис
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою: 

ЧАф = НАо+ЗВ+НК+НУ+З+/-(ФА-ФЗ), 

де ЧАф-фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства, 

НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображена в балансi, 

ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених в балансi, 

НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень, 

НУ-вартiсть устаткування, призначеного для монтажу, 

З - запаси товарно-матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактичною залишковою вартiстю, 

ФА - фiнансовi активи, 

ФЗ - фiнансовi зобов"язання усiх видiв.



Висновок
Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2018 року  становить 283,4 тис.грн, сума статутного капiталу товариства дорiвнює 55,2 тис.грн, що  вiдповiдає вимогам дiючого законодавства ( статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 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
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
48,2
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
48,2
X
X
Опис
.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044)5910404
Факс
(044)5910404
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис
    ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рiшення №2092 зi Змiнами, затвердженими рiшенням НКЦПФР № 443 вiд 08.04.2014 р. 

Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв : прийом на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах,виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства.



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
34762675
Місцезнаходження
04050, ., м.Київ, вул. Глибочинська,28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 263230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.08.2013
Міжміський код та телефон
(044)3613808
Факс
(044)4844967
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть  депозитарної установи
Опис
Вiдповiдно до укладеного договору депозитарна установа (зберiгач) надає послуги щодо вiдкриття рахункiв у цiнних паперах кожному власнику цiнних паперiв та зарахування на них цiнних паперiв за розпорядженням емiтента (депонента), обслуговування обiгу цiнних паперiв у виглядi електронних записiв на рахунках у цiнних паперах депонентiв та виконання безумовних операцiй з управлiння рахунком у цiнних паперах за розпорядженнями депонентiв (пiсля укладання договору з депонентами про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах); надання депонентам виписок пiсля кожної проведеної операцiї на рахунку та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за розпорядженнями депонентiв; унесення змiн до iнформацiї про особу депонента; та наданя iнших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України. Протягом звiтного року Товариство змiнило Депозитарну установу.


СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Крижопiльський обрiй"
за ЄДРПОУ
20119654
Територія
Вінницька область, Голубеченська/с.Голубече
за КОАТУУ
0521980800
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
за КВЕД
01.11
Середня кількість працівників, осіб: 0
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 24607, Вінницька обл., Крижопiльський р-н, село Княжа Криниця, вул.Урожайна 1, (04340)2-14-34

1. Баланс
на 31.12.2018 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
70,7
0
    первісна вартість
1011
500,9
335,3
    знос
1012
(430,2)
(335,3)
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
70,7
0
II. Оборотні активи



Запаси
1100
187,3
257,4
Поточна дебіторська заборгованість
1155
0
24,5
Гроші та їх еквіваленти
1165
0,3
49,7
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
187,6
331,6
Баланс
1300
258,3
331,6

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



Капітал
1400
372,5
372,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-114,2
-89,1
Усього за розділом I
1495
258,3
283,4
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
26,5
    розрахунками з бюджетом
1620
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
0
21,7
Усього за розділом III
1695
0
48,2
Баланс
1900
258,3
331,6
Примітки: На кiнець звiтного  перiоду  основнi засоби за первiсною вартiстю складали суму  335,3 тис.грн, за залишковою вартiстю становили 0.
Станом на 31.12.2018 року поточна  дебiторська заборгованiсть становить 24,5 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на кiнець звiтного перiоду  становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 26,5 тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - вiдсутня;
- зi страхування- вiдсутня;
- з оплати працi-- вiдсутня;
- iншi поточнi зобов'язання -21,7 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 89,1 тис. грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 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
781,3
412,3
Інші доходи
2160
0
0
Разом доходи (2000 + 2160)
2280
781,3
412,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(756,2)
(384,2)
Інші витрати
2165
(0)
(2,2)
Разом витрати (2050 + 2165)
2285
(756,2)
(386,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
25,1
25,9
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
25,1
25,9
Примітки:  Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - це дохiд за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв i становить за звiтний перiод  781,3 тис.грн. Iншi доходи вiдсутнi. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 756,2 тис. грн. Iншi витрати вiдсутнi. 

За результатами дiяльностi за 2018 рiк товариство отримало чистий прибуток  у сумi 25,1 тис.грн.



Керівник				Капрiца Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер			Капрiца Вiктор Олександрович
XVI. Твердження щодо річної інформації
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 звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме:

 -Товариство  не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру,Товариство в станi занепаду, виробничу дiяльнiсть не здiйснює. Товариство Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзором  без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором. 

Рiчна iнформацiя пiдготовлена Директором Товариства, перевiрена Ревiзором i затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.03.2019 року.



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
19.12.2018
19.12.2018
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства


