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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
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(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).

Генеральний директор



Супруненко Л.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Прилуцький хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381077
4. Місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, Прилуки, Пирятинська, 45
5. Міжміський код, телефон та факс: (04637)5-02-10, (04637)5-02-10
6. Адреса електронної пошти: xbz@ukrpost.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 27.04.2020, Затвердити  рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2019 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://xbzpriluky.pat.ua
28.04.2020


(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо 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 щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

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

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:
В рiчнiй iнформацiї емiтента за 2019 рiк вiдсутнi наступнi роздiли :
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - емiтент не отримував лiцензiї (дозволи);
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - в Товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня;
5. Iнформацiя про рейтингове агенство - пiдприємство не користувалось послугами рейтингових агенств;
6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
7. Судовi справи емiтента - в звiтному роцi судовi справи не впроваджувались; 
8. Штрафнi санкцiї щодо емiтента - в звiтному роцi не впроваджувались;
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - для ПрАТ, щодо iнших ЦП не здiйснено ПП, заповнення розкриття цiєї iнформацiї не є обов`язковим;
18. Звiт про стан об`єкта нерухомостi -  для ПрАТ, щодо iнших ЦП не здiйснено ПП, заповнення розкриття цiєї iнформацiї не є обов`язковим;
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - iншi цiннi папери товариством не емiтувались;
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента  - вiдсутнi; 
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента - будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi;
23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами емiтентом не нараховувались та не виплачувались;
25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - для ПрАТ, щодо iнших ЦП не здiйснено ПП, заповнення розкриття цiєї iнформацiї не є обов`язковим;
26-27. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - для ПрАТ, щодо iнших ЦП не здiйснено ПП, заповнення розкриття цiєї iнформацiї не є обов`язковим; 
30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - згiдно ст.75 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.3 ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" рiчна фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства не пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором;
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери емiтентом не випускались;
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (його учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента- такою iнформацiєю емiтент не володiє;
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - такi договори емiтентом не укладались;





ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Прилуцький хлiбозавод"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	15.08.1996
4. Територія (область)
	Чернігівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1185288
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)
	266
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.71 - Виробництво хлiба i хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
	01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
	47.27 - Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ТВБВ №10024/0311 фiлiя АТ "Ощадбанк", МФО 353553
2) IBAN
	UA 173535530000026002300931089
3) поточний рахунок
	UA 173535530000026002300931089
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	, МФО 
5) IBAN
	
6) поточний рахунок
	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Колос"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	30763319
4) Місцезнаходження
	17500, Чернiгiвська обл, м. Прилуки, вул. Пирятинська, б.45
5) Опис 
	Товариство являється одним iз засновникiв юридичної особи, та володiє часткою в розмiрi 10%.


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у 2019 роцi не було. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у Товариствах немає.


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 складає 266 чоловiка.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом складає 6 чоловiк.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб): 11 чоловiк.
Фонд оплати працi складає 21096 тис. грн.
Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року вiдбулося у зв'язку зi збiльшенням розмiру мiнiмальної заробiтної плати.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, залучення молодих спецiалiстiв.

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
ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод " належить до Агро - промислового об"єднання iменi Iвана Супруненка, яке знаходиться 17500, Чернiгiвська область, мiсто Прилуки, вулиця Пирятинська , будинок 45. Вид дiяльностi за КВЕД -2010 : 70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед - офiсiв). Основною метою дiяльностi Об"єднання є: управлiння та координацiя дiяльностi, об"єнання зусиль у рамках Об"єднання, для вирiшення спiльних завдань, Об"єднання не займається пiдприємницькою дiяльнiстю.  Дата державної реєстрацiї Об"єднання 27.12.2002 року. Емiтент являється одним iз засновникiв Об"єднання.   

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, пiдприємствами та установами товариство не проводило. Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк Товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999 р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдродження.
Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи (ст. 9 п. 8 Закон України " Про бухгалтерський оьлiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № (996-XIV)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться автоматизовано з використанням комп'ютерної програми "1С" у вiдповiдних журналах, вiдомостях та регiстрах з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 р. № 291.
Облiкова полiтика, затверджена Наказом № 1 вiд 02.01.2020 р. " Про облiкову полiтику". Облiкова полiтика встановлює: органiзацiю бухгалтерського облiку, повноваження на пiдпис документiв, класифiкацiю активiв та зобов'язань, амортизацiю необоротних активiв, переоцiнку необоротних активiв, нематерiальних активiв та запасiв.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основним видом дiяльностi Приватного акцiонерного товариства <Прилуцький хлiбозавод>  є виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, борошняних кондитерських виробiв , тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання.
Хлiб i хлiбобулочна продукцiя є головною харчовою продукцiєю, що споживається всiма категорiями населення, незалежно вiд мiсця проживання, статi, соцiального статусу та рiвня доходiв. Тому хлiбопекарська промисловiсть, яка забезпечує населення цiєю продукцiєю, є стратегiчно важливою для життєзабезпечення суспiльства i гарантування продовольчої безпеки держави.
У даний час в Українi склалась  тенденцiя до зниження попиту на хлiбобулочну продукцiю.  Хлiб, як продукт, залежить вiд чисельностi населення, а чисельнiсть з року в рiк скорочується. Крiм того, змiнюється структура харчування людей - люди частiше надають перевагу  фруктам i овочам та  намагаються споживати менше хлiба. Також на обсяг споживання  впливає низька купiвельна спроможнiсть населення, в той час як цiни на хлiб зростають.
В Українi має мiсце така структура виробникiв хлiба та хлiбобулочних виробiв:
- близько 70 % хлiба i хлiбобулочних виробiв виготовляють великi хлiбозаводи, розташованi у мiстах i районних центрах;
- близько 30 %  випiкають приватнi, малi та мiнi-пекарнi.
Таким чином, для галузi характерний високий рiвень конкуренцiї, яка не оминула i наше Товариство. Нам доводиться конкурувати з хлiбопекарськими пiдприємствами сусiднiх регiонiв, якi поставляють свою продукцiю у мiсто Прилуки та населенi пункти Прилуцького району, а також з приватними малими пекарнями.
В цей непростий час Товариство вишукує резерви для подальшого розвитку. 
Постiйно проводяться роботи з поточного ремонту та модернiзацiї виробничого обладнання з метою його  безперервної роботи  та запобiгання  втрат продукцiї в процесi виробництва. 
Ефективне та рацiональне використання ресурсiв створює умови для забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможностi.
З метою зниження собiвартостi продукцiї Товариство проводить програму енергозбереження ( економiї газу та електроенергiї). Великi хлiбопекарськi печi, що працюють на природному газу, призначенi для безперервної роботи та виготовлення значних обсягiв однотипної продукцiї. Тому планується бiльше уваги придiляти використанню у виробництвi невеликих  електричних печей, що дасть змогу значно знизити споживання природного газу та бiльш мобiльно реагувати на запит ринку.  Зокрема, це дасть можливiсть випускати невеликi партiї продукцiї рiзноманiтного асортименту ( здобнi булочки з рiзними начинками, заготовки для пiци, лавашi та iншi).
На даний момент проводиться пошук нових ринкiв збуту продукцiї, зокрема за межами мiста Прилуки. З метою заохочення до спiвпрацi  нових покупцiв  в Товариствi запроваджено  гнучку систему стимулювання. Бiльше уваги придiляється спiвпрацi з роздрiбними торгiвельними мережами.
Товариство придiляє пильну увагу якостi продукцiї, адже тiльки високоякiсна продукцiя може бути конкурентноспроможною на ринку. Крiм того, керiвництво високо цiнує репутацiю пiдприємства, що склалася в регiонi, як виробника продукцiї найвищої якостi.
Проводиться обов'язкова перевiрка якостi сировини, що надiйшла вiд постачальникiв. Постiйно вдосконалюються технологiї виробництва, розширюється асортимент продукцiї. Перспективним напрямом Товариство вбачає  розширення асортименту заварних видiв житнього хлiба, розробка технологiй виробництва хлiба з використанням натуральних харчових добавок та хлiбобулочних виробiв функцiонального призначення для людей зi специфiчними захворюваннями.
Напрями економiчного розвитку пiдприємства: 
Виробничий - пiдвищення якостi продукцiї;  впровадження ефективних методiв нормування запасiв ресурсiв; розроблення графiка потреби в ресурсах;  оптимiзацiя виробничих площ; впровадження програми енергозбереження . 
Фiнансовий - зниження собiвартостi продукцiї;  пошук нових резервiв зростання прибутку; оптимiзацiя витрат на ресурси, виробництво, заробiтну плату;  оптимiзацiя втрат вiд настання ризикiв, в тому числi фiнансових; забезпечення фiнансової рiвноваги, стiйкостi, платоспроможностi i лiквiдностi пiдприємства у довгостроковому перiодi;  забезпечення фiнансової безпеки пiдприємства; балансування структури активiв та пасивiв, доходiв та витрат. 
Маркетинговий - удосконалення продукцiї вiдповiдно до потреб ринку; дослiдження та вихiд на новi сегменти ринку; диверсифiкацiя дiяльностi, асортименту продукцiї; пошук нових споживачiв, клiєнтiв, партнерiв.
Технiко-технологiчний розвиток- оновлення фiзично зношених та морально застарiлих виробничих фондiв; перехiд на iнновацiйнi технологiї виробництва продукцiї, впровадження прогресивних технологiчних процесiв; пiдвищення якостi виготовлення продукцiї; удосконалення виробничої системи управлiння; впровадження ресурсозберiгаючих (передовсiм енергоощадних) технологiй; автоматизацiя ручної працi; полiпшення умов працi робiтникiв та технiки безпеки; адаптацiя технологiй виробництва вiдповiдно до вимог охорони навколишнього середовища.

2. Iнформацiя про розвиток емiтента
  Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: 17500 Чернiгiвська область, м. Прилуки,  вул. Пирятинська, 45. 
Основним видом дiяльностi є виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв. Також Товариство виготовляє здобнi вироби (булочки, рогалики та iн.) 
Основна сировина для виробництва - борошно житнє та  пшеничне вiтчизняного виробництва. 
Кiлькiсть виготовленої продукцiї ( тонн):
Найменування
2019 рiк
2018 рiк
Прирiст(+) Зменшення (-)



тонн
%
Хлiб пшеничний, т
521
606
-85
-14,0%
Хлiб житньо-пшеничний i пшенично-житнiй, т
2730
3106
-376
-12,1%
Вироби булочнi, т
1290
1436
-146
-10,2%
Вироби здобнi, т
195
225
-30
-13,3%
Сухарi, сушки та iншi, т
6
7
-1
-14,2%
Разом
4742
5380
-638
-11,9%

У 2019 роцi зменшились обсяги виготовленої продукцiї в кiлькiсному обчисленнi   на 11,9% у порiвняннi з попереднiм роком. 

Реалiзацiя готової продукцiї:
Показник
2019 рiк
2018 рiк
Прирiст(+) 
Зменшення (-)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, (тис. грн.)
55751,0
54706,8
+1,9%
Кiлькiсть реалiзованої продукцiї ( тонн)
4740
5380
-11,9%
Собiвартiсть 1 т реалiзованої продукцiї, (тис. грн.)
11,762
10,170
+15,7%
Вартiсть реалiзованої продукцiї без ПДВ (тис. грн.)
78639,7
76399,0
+2,9%
Загальнi витрати на виробництво продукцiї у 2019 роцi в порiвняннi з минулим роком зросли на 1,9 вiдсотка, однак в перерахунку на 1 тонну реалiзованої продукцiї собiвартiсть зросла  на 15,7 вiдсотка.
Зростання собiвартостi готової продукцiї зумовлене багатьма факторами. Зокрема, у 2019 роцi продовжувалося зростання цiн на борошно та  iншу сировину. Зокрема, цiни на житнє  борошно виросли бiльше, нiж на 60 вiдсоткiв. Значно зросли тарифи на енергоносiї, зокрема електроенергiю. Також на собiвартiсть продукцiї вплинуло зростання заробiтної плати працiвникiв у зв'язку з ростом мiнiмальної заробiтної плати (на 12 вiдсоткiв у порiвняннi з 2018 роком).
Структура собiвартостi готової продукцiї ( тис.грн)
Витрати
                       2019 рiк
                     2018 рiк

Сума, тис. грн.
Питома вага
Сума, тис. грн.
Питома вага
Сировина i матерiали
28325,1
50,7%
26754,8
48,9%
Оплата працi,  ЄСВ  та резерв на оплату вiдпусток виробничого персоналу
7651,1
13,7%
7552,6
13,8%
Витрати енергiї (газ та електроенергiя) на виробництво 
5723,5
10,3%
7712,4
14,1%
Загально
виробничi витрати
14121,9
25,3%
12722,0
23,2%
Разом
55821,6
100%
54741,8
100%

У структурi собiвартостi готової продукцiї найбiльшу питому вагу (близько половини всiх витрат) мають витрати на придбання сировини. Близько 25 вiдсоткiв складають загально-виробничi витрати. Загально-виробничi витрати являють собою витрати на технiчне обслуговування, ремонт виробничих основних засобiв та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з процесом виробництва. Суттєву частку у собiвартостi продукцiї мають також витрати,  пов'язанi з оплатою працi та витрати на придбання газу та електроенергiї  для забезпечення роботи виробничого обладнання.
У 2019 роцi в порiвняннi з попереднiм роком структура собiвартостi суттєво не змiнилася.
Фiнансовий результат, тис. грн.

Показник
2019 рiк
2018 рiк
Прирiст(+) 
Зменшення (-)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
1058
3
Збiльшення
Фiнансовий результат до оподаткування
1058
45
Збiльшення

Товариство у 2019 роцi спрацювало з прибутком, значно вищим, нiж у попередньому роцi.
Результати фiнансово-господарської дiяльностi
Показник 
Сума, тис. грн. без ПДВ
Прирiст(+) , Зменшення (-)

2019 р.
2018 р.
тис. грн.
      %
Всього доходiв 
81248,1
79562,0
+1686,1
+2,1%
Реалiзацiя готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг
80482,3
79114,0
+1368,3
+1,7%
Iншi доходи
765,8
448,0
+317,8
+71,3%
Всього витрат
80190,1
79517,0
+673,1
+0,8%
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг
57505,4
57321,0
+184,4
+0,3%
Адмiнiстративнi витрати
5347,6
4919,0
+428,6
+8,7%
Витрати на збут
16494,3
16477,0
+17,3
+0,1%
Iншi витрати
842,8
800,0
+42,8
+5,4%
Фiнансовий результат до оподаткування
+1058,0
+45,0
+1013,0
+225%

У зв'язку зi зростанням цiн на сировину та енергоносiї  i, як наслiдок, цiн на продукцiю,  у 2019 роцi мало мiсце збiльшення обсягiв реалiзацiї н 2,1 вiдсоток та витрат на 0,8  вiдсоткiв. Однак у кiлькiсному вимiрi мало мiсце скорочення обсягiв реалiзацiї продукцiї на 11,9 вiдсоткiв.
Спiввiдношення оборотних та необоротних активiв на кiнець звiтного року в порiвняннi з початком року змiнилось на користь необоротних активiв. Необоротнi активи зросли на 7 вiдсоткiв i складають 34 вiдсотки у структурi балансу, оборотнi активи вiдповiдно зменшились на 7 вiдсотки i складають   66 вiдсоткiв. Змiна структури вiдбулась за рахунок зменшення залишкiв запасiв та дебiторської заборгованостi  на кiнець звiтного року.


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 п"ять рокiв Товариство iнвестувало 2720 тис. грн. З них 230 тис.грн. в капiтальний ремонт споруд;  2104 тис. грн. на машини, обладнання, iнвентар; 386 тис. грн. iншi придбання.
  
  

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю. Залишкова вартiсть основних засобiв складає 16,7 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства.
Основнi засоби зношенi  на 82 %.
Впродовж року Товариством придбано основних засобiв на суму 194 тис. грн., з яких обладнання склало 178 тис. грн. Також постiйно проводяться роботи з технiчного обслуговування та поточного ремонту дiючих основних засобiв. Всi основнi засоби знаходяться у власностi емiтента, основнi засоби одержанi за фiнансовою орендою вiдсутнi.  Облiк основних засобiв, їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя, iнвентарiзацiя, ремонт, а також необоротних активiв ведеться згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Обмежень на використання майна емiмент не має.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основною полiтичною проблемою є недосконалiсть законодавчої бази. Зростання цiн на сировину - негативно впливає на дiяльнiсть Товариства.
Обладнання, наявне на пiдприємствi, застарiле i потребує оновлення, але вiдсутнiсть вiльних коштiв на пiдприємствi не дозволяє своєчасно ремонтувати. Конкуренцiя на ринку, обмежений ринок збуту.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних коштiв.

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


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента розрахована на збереження стабiльного фiнансового становища.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв немає.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад

Наглядова рада
Голова Наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Луполенко Наталiя Олександрiвна
Яковенко Анатолiй Iванович
Бобошко Людмила Борисiвна
Загальнi збори
згiдно перелiку акцiонерiв для участi в загальних зборах
згiдно перелiку акцiонерiв для участi в загальних зборах
Генеральний директор
одноособово
Супруненко Людмила Миколаївна
Ревiзор
одноособово
Рудомiна Наталiя Вiкторiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голова наглядової ради
Луполенко Наталiя Олександрiвна
1973
вища Український державний унiверситет харчових технологiй
23
ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод", 00381077, Директор комерцiйний ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод"
18.04.2018, 3 роки

Опис:
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягувалася. Протягом звiтного перiоду посадова особа не змiнювалася. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.
2
Член наглядової ради
Яковенко Анатолiй Iванович
1955
вища Одеський iнститут народного господарства
23
ТОВ "Сiнком - холдинг", Генеральний директор ТОВ "Сiнком - холдинг" 
18.04.2018, 3 роки

Опис:
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягувалася. Протягом звiтного перiоду посадова особа не змiнювалася. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.
3
Член наглядової ради
Бобошко Людмила Борисiвна
1976
вища Нацiональна юридична академiя iм. Я. Мудрого
23
ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод", 00381077, Головний юрисконсульт ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод"
18.04.2018, 3 роки

Опис:
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягувалася. Протягом звiтного перiоду посадова особа не змiнювалася. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.
4
Генеральний директор
Супруненко Людмила Миколаївна
1956
вища Нiжинський педiнститут
20
ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод", 00381077, Генеральний директор ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод"
25.12.2011, 10 рокiв

Опис:
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягувалася. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалося. Повноваження посадової особи визначенi статутом Товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилася.
5
Головний бухгалтер
Катренко Тетяна Iванiвна
1976
вища Нацiональний аграрний унiверситет м. Київ
25
ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод, 00381077, Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод"
08.11.2018, безстроково

Опис:
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягувалася. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалося. Повноваження посадової особи визначенi статутом Товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилася.
6
Ревiзор
Рудомiна Наталiя Вiкторiвна
1976
вища Нацiональний унiверситет харчових технологiй
22
ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод", 00381077, Начальник виробництва ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод"
24.04.2019, 5 рокiв

Опис:
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягувалася. Протягом звiтного перiоду посадова особа не змiнювалася. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

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





Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Генеральний директор
Супруненко Людмила Миколаївна
342 113
28,86328
342 113
0
Член Наглядової ради
Яковенко Анатолiй Iванович
56 259
4,746441
56 259
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагороди або компенсацiї в разi звiльнення не сплачуються.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Селянська iнновацiйна холдiнгова компанiя"("Сiнком - холдiнг")
24083462
01021, Печерський р-н, м. Київ, вул. Шовковична, б.13/2
20,507167
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вощевський Микола Миколайович
4,746441
Супруненко Людмила Миколаївна
28,86328
Супруненко Микола Iванович
41,136668
Яковенко Анатолiй Iванович
4,746441
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
 Основним видом дiяльностi Приватного акцiонерного товариства <Прилуцький хлiбозавод>  є виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, борошняних кондитерських виробiв , тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання.
Хлiб i хлiбобулочна продукцiя є головною харчовою продукцiєю, що споживається всiма категорiями населення, незалежно вiд мiсця проживання, статi, соцiального статусу та рiвня доходiв. Тому хлiбопекарська промисловiсть, яка забезпечує населення цiєю продукцiєю, є стратегiчно важливою для життєзабезпечення суспiльства i гарантування продовольчої безпеки держави.
У даний час в Українi склалась  тенденцiя до зниження попиту на хлiбобулочну продукцiю.  Хлiб, як продукт, залежить вiд чисельностi населення, а чисельнiсть з року в рiк скорочується. Крiм того, змiнюється структура харчування людей - люди частiше надають перевагу  фруктам i овочам та  намагаються споживати менше хлiба. Також на обсяг споживання  впливає низька купiвельна спроможнiсть населення, в той час як цiни на хлiб зростають.
В Українi має мiсце така структура виробникiв хлiба та хлiбобулочних виробiв:
- близько 70 % хлiба i хлiбобулочних виробiв виготовляють великi хлiбозаводи, розташованi у мiстах i районних центрах;
- близько 30 %  випiкають приватнi, малi та мiнi-пекарнi.
Таким чином, для галузi характерний високий рiвень конкуренцiї, яка не оминула i наше Товариство. Нам доводиться конкурувати з хлiбопекарськими пiдприємствами сусiднiх регiонiв, якi поставляють свою продукцiю у мiсто Прилуки та населенi пункти Прилуцького району, а також з приватними малими пекарнями.
В цей непростий час Товариство вишукує резерви для подальшого розвитку. 
Постiйно проводяться роботи з поточного ремонту та модернiзацiї виробничого обладнання з метою його  безперервної роботи  та запобiгання  втрат продукцiї в процесi виробництва. 
Ефективне та рацiональне використання ресурсiв створює умови для забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможностi.
З метою зниження собiвартостi продукцiї Товариство проводить програму енергозбереження ( економiї газу та електроенергiї). Великi хлiбопекарськi печi, що працюють на природному газу, призначенi для безперервної роботи та виготовлення значних обсягiв однотипної продукцiї. Тому планується бiльше уваги придiляти використанню у виробництвi невеликих  електричних печей, що дасть змогу значно знизити споживання природного газу та бiльш мобiльно реагувати на запит ринку.  Зокрема, це дасть можливiсть випускати невеликi партiї продукцiї рiзноманiтного асортименту ( здобнi булочки з рiзними начинками, заготовки для пiци, лавашi та iншi).
На даний момент проводиться пошук нових ринкiв збуту продукцiї, зокрема за межами мiста Прилуки. З метою заохочення до спiвпрацi  нових покупцiв  в Товариствi запроваджено  гнучку систему стимулювання. Бiльше уваги придiляється спiвпрацi з роздрiбними торгiвельними мережами.
Товариство придiляє пильну увагу якостi продукцiї, адже тiльки високоякiсна продукцiя може бути конкурентноспроможною на ринку. Крiм того, керiвництво високо цiнує репутацiю пiдприємства, що склалася в регiонi, як виробника продукцiї найвищої якостi.
Проводиться обов'язкова перевiрка якостi сировини, що надiйшла вiд постачальникiв. Постiйно вдосконалюються технологiї виробництва, розширюється асортимент продукцiї. Перспективним напрямом Товариство вбачає  розширення асортименту заварних видiв житнього хлiба, розробка технологiй виробництва хлiба з використанням натуральних харчових добавок та хлiбобулочних виробiв функцiонального призначення для людей зi специфiчними захворюваннями.
Напрями економiчного розвитку пiдприємства: 
Виробничий - пiдвищення якостi продукцiї;  впровадження ефективних методiв нормування запасiв ресурсiв; розроблення графiка потреби в ресурсах;  оптимiзацiя виробничих площ; впровадження програми енергозбереження . 
Фiнансовий - зниження собiвартостi продукцiї;  пошук нових резервiв зростання прибутку; оптимiзацiя витрат на ресурси, виробництво, заробiтну плату;  оптимiзацiя втрат вiд настання ризикiв, в тому числi фiнансових; забезпечення фiнансової рiвноваги, стiйкостi, платоспроможностi i лiквiдностi пiдприємства у довгостроковому перiодi;  забезпечення фiнансової безпеки пiдприємства; балансування структури активiв та пасивiв, доходiв та витрат. 
Маркетинговий - удосконалення продукцiї вiдповiдно до потреб ринку; дослiдження та вихiд на новi сегменти ринку; диверсифiкацiя дiяльностi, асортименту продукцiї; пошук нових споживачiв, клiєнтiв, партнерiв.
Технiко-технологiчний розвиток- оновлення фiзично зношених та морально застарiлих виробничих фондiв; перехiд на iнновацiйнi технологiї виробництва продукцiї, впровадження прогресивних технологiчних процесiв; пiдвищення якостi виготовлення продукцiї; удосконалення виробничої системи управлiння; впровадження ресурсозберiгаючих (передовсiм енергоощадних) технологiй; автоматизацiя ручної працi; полiпшення умов працi робiтникiв та технiки безпеки; адаптацiя технологiй виробництва вiдповiдно до вимог охорони навколишнього середовища.

2. Інформація про розвиток емітента
 Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: 17500 Чернiгiвська область, м. Прилуки,  вул. Пирятинська, 45. 
Основним видом дiяльностi є виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв. Також Товариство виготовляє здобнi вироби (булочки, рогалики та iн.) 
Основна сировина для виробництва - борошно житнє та  пшеничне вiтчизняного виробництва. 
Кiлькiсть виготовленої продукцiї ( тонн):
Найменування
2019 рiк
2018 рiк
Прирiст(+) Зменшення (-)



тонн
%
Хлiб пшеничний, т
521
606
-85
-14,0%
Хлiб житньо-пшеничний i пшенично-житнiй, т
2730
3106
-376
-12,1%
Вироби булочнi, т
1290
1436
-146
-10,2%
Вироби здобнi, т
195
225
-30
-13,3%
Сухарi, сушки та iншi, т
6
7
-1
-14,2%
Разом
4742
5380
-638
-11,9%

У 2019 роцi зменшились обсяги виготовленої продукцiї в кiлькiсному обчисленнi   на 11,9% у порiвняннi з попереднiм роком. 

Реалiзацiя готової продукцiї:
Показник
2019 рiк
2018 рiк
Прирiст(+) 
Зменшення (-)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, (тис. грн.)
55751,0
54706,8
+1,9%
Кiлькiсть реалiзованої продукцiї ( тонн)
4740
5380
-11,9%
Собiвартiсть 1 т реалiзованої продукцiї, (тис. грн.)
11,762
10,170
+15,7%
Вартiсть реалiзованої продукцiї без ПДВ (тис. грн.)
78639,7
76399,0
+2,9%
Загальнi витрати на виробництво продукцiї у 2019 роцi в порiвняннi з минулим роком зросли на 1,9 вiдсотка, однак в перерахунку на 1 тонну реалiзованої продукцiї собiвартiсть зросла  на 15,7 вiдсотка.
Зростання собiвартостi готової продукцiї зумовлене багатьма факторами. Зокрема, у 2019 роцi продовжувалося зростання цiн на борошно та  iншу сировину. Зокрема, цiни на житнє  борошно виросли бiльше, нiж на 60 вiдсоткiв. Значно зросли тарифи на енергоносiї, зокрема електроенергiю. Також на собiвартiсть продукцiї вплинуло зростання заробiтної плати працiвникiв у зв'язку з ростом мiнiмальної заробiтної плати (на 12 вiдсоткiв у порiвняннi з 2018 роком).
Структура собiвартостi готової продукцiї ( тис.грн)
Витрати
                       2019 рiк
                     2018 рiк

Сума, тис. грн.
Питома вага
Сума, тис. грн.
Питома вага
Сировина i матерiали
28325,1
50,7%
26754,8
48,9%
Оплата працi,  ЄСВ  та резерв на оплату вiдпусток виробничого персоналу
7651,1
13,7%
7552,6
13,8%
Витрати енергiї (газ та електроенергiя) на виробництво 
5723,5
10,3%
7712,4
14,1%
Загально
виробничi витрати
14121,9
25,3%
12722,0
23,2%
Разом
55821,6
100%
54741,8
100%

У структурi собiвартостi готової продукцiї найбiльшу питому вагу (близько половини всiх витрат) мають витрати на придбання сировини. Близько 25 вiдсоткiв складають загально-виробничi витрати. Загально-виробничi витрати являють собою витрати на технiчне обслуговування, ремонт виробничих основних засобiв та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з процесом виробництва. Суттєву частку у собiвартостi продукцiї мають також витрати,  пов'язанi з оплатою працi та витрати на придбання газу та електроенергiї  для забезпечення роботи виробничого обладнання.
У 2019 роцi в порiвняннi з попереднiм роком структура собiвартостi суттєво не змiнилася.
Фiнансовий результат, тис. грн.

Показник
2019 рiк
2018 рiк
Прирiст(+) 
Зменшення (-)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
1058
3
Збiльшення
Фiнансовий результат до оподаткування
1058
45
Збiльшення

Товариство у 2019 роцi спрацювало з прибутком, значно вищим, нiж у попередньому роцi.
Результати фiнансово-господарської дiяльностi
Показник 
Сума, тис. грн. без ПДВ
Прирiст(+) , Зменшення (-)

2019 р.
2018 р.
тис. грн.
      %
Всього доходiв 
81248,1
79562,0
+1686,1
+2,1%
Реалiзацiя готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг
80482,3
79114,0
+1368,3
+1,7%
Iншi доходи
765,8
448,0
+317,8
+71,3%
Всього витрат
80190,1
79517,0
+673,1
+0,8%
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг
57505,4
57321,0
+184,4
+0,3%
Адмiнiстративнi витрати
5347,6
4919,0
+428,6
+8,7%
Витрати на збут
16494,3
16477,0
+17,3
+0,1%
Iншi витрати
842,8
800,0
+42,8
+5,4%
Фiнансовий результат до оподаткування
+1058,0
+45,0
+1013,0
+225%

У зв'язку зi зростанням цiн на сировину та енергоносiї  i, як наслiдок, цiн на продукцiю,  у 2019 роцi мало мiсце збiльшення обсягiв реалiзацiї н 2,1 вiдсоток та витрат на 0,8  вiдсоткiв. Однак у кiлькiсному вимiрi мало мiсце скорочення обсягiв реалiзацiї продукцiї на 11,9 вiдсоткiв.
Спiввiдношення оборотних та необоротних активiв на кiнець звiтного року в порiвняннi з початком року змiнилось на користь необоротних активiв. Необоротнi активи зросли на 7 вiдсоткiв i складають 34 вiдсотки у структурi балансу, оборотнi активи вiдповiдно зменшились на 7 вiдсотки i складають   66 вiдсоткiв. Змiна структури вiдбулась за рахунок зменшення залишкiв запасiв та дебiторської заборгованостi  на кiнець звiтного року.

Iнформацiя про основнi засоби Товариства (за залишковою вартiстю)
Основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю. Залишкова вартiсть основних засобiв складає 16,7 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства.
Основнi засоби зношенi  на 82 %.
Впродовж року Товариством придбано основних засобiв на суму 194 тис. грн., з яких обладнання склало 178 тис. грн. Також постiйно проводяться роботи з технiчного обслуговування та поточного ремонту дiючих основних засобiв. 
Iнформацiя про запаси Товариства
Станом на кiнець 2019 року вартiсть запасiв Товариства становила 2722,2 тис. грн., що на 15 вiдсоткiв менше, нiж на початок року.
Структура запасiв ( тис.грн)
Витрати
             На кiнець    2019 року
                На початок   2019 року

Сума, тис. грн.
Питома вага
Сума, тис. грн.
Питома вага
Виробничi запаси
2650,2
97,4%
3192
99,4%
Незавершене виробництво та готова продукцiя
72,0
2,6%
13
0,4%
Товари
-

4
0,2%
Разом
2722,2
100%
3209
100%
У структурi запасiв основну питому вагу займають виробничi запаси, з яких 88 вiдсоткiв належить сировинi для виробництва продукцiї.
У зв'язку з коротким операцiйним циклом виробництва продукцiї i її зберiгання Товариство має незначнi залишки готової продукцiї.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства становить 9865,8 тис. грн. та перевищує розмiр статутного капiталу на 8680,5 тис. грн., що вiдповiдає нормам чинного законодавства України.
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть та  зобов'язання емiтента 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги перед Товариством станом на 31.12.2019 р. становила 908,4 тис. грн., що на 1 вiдсоток менше в порiвняннi з заборгованiстю на початок року. Безнадiйної заборгованостi, або заборгованостi, щодо повернення якої були б сумнiви, Товариство не має. Товариство постiйно проводить роботу з покупцями з метою пiдвищення рiвня оплати.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець року становить 9669,3  тис. грн.  На початок року цей показник становив 11216 тис. грн. Вiдбулося зменшення заборгованостi на 13,8 вiдсотка.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть у Товариства вiдсутня.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 р. склала 7553,3 тис. грн., що на 16 вiдсоткiв менше вiд заборгованостi на початок року.
Простроченої заборгованостi по розрахунках  з бюджетом та органами соцiального страхування станом на 31.12.2019 р. товариство не має.
Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на кiнець року становить заробiтна плата за грудень 2019 року .
Iнформацiя про працiвникiв.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства у 2019 роцi становила 266 чоловiк, у 2018 роцi - 265 чоловiк.
Товариство забезпечене належним чином працiвниками, яким притаманна висока квалiфiкацiя та необхiдний досвiд роботи.  Суттєвої плинностi кадрiв Товариство не вiдчуває. Середня заробiтна плата в Товариствi у 2019 роцi склала 6,6 тис. грн., у 2018 роцi - 6,1 тис. грн., тобто зросла на 8 вiдсоткiв.


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:
Деривативи Товариством не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариство не здiйснювало.
Операцiї хеджування протягом 2019 року не застосовувались.


      В процесi господарської дiяльностi Товариство неминуче стикається з ризиками. Ризик означає iмовiрнiсть виникнення непередбачуваних втрат (зменшення або повна втрата прибутку, недоотримання запланованих доходiв, виникнення непередбачуваних витрат, втрата частини доходiв або власного капiталу) в ситуацiї невизначеностi умов фiнансово-господарської дiяльностi. 

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
 В процесi господарської дiяльностi Товариство неминуче стикається з ризиками. Ризик означає iмовiрнiсть виникнення непередбачуваних втрат (зменшення або повна втрата прибутку, недоотримання запланованих доходiв, виникнення непередбачуваних витрат, втрата частини доходiв або власного капiталу) в ситуацiї невизначеностi умов фiнансово-господарської дiяльностi. 
     Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язаний з iмовiрнiстю втрат фiнансових ресурсiв (грошових коштiв).
     Причини виникнення фiнансових ризикiв рiзноманiтнi й можуть виникати спонтанно в процесi дiяльностi пiдприємства, їх подiляють на зовнiшнi та внутрiшнi. 
    До основних зовнiшнiх причин формування фiнансових ризикiв Товариства можна вiднести такi: слабка та нестабiльна економiка країни; економiчна криза; iнфляцiя; пiдвищення рiвня конкурентної боротьби; змiни процентних ставок, валютних курсiв; змiни в дiяльностi галузi; полiтичнi чинники тощо. Всi цi причини мають зовнiшнє щодо пiдприємства походження i тому їх пiдприємство контролювати не може.
   До внутрiшнiх причин формування фiнансових ризикiв можна вiднести: пiдвищення витрат на пiдприємствi, неефективне управлiння витратами, доходами та фiнансовими результатами. Для формування ефективної системи управлiння фiнансовими ризиками Товариство намагається їх попередньо iдентифiкувати. Iдентифiкацiя фiнансових ризикiв полягає у виявленнi всiх видiв можливих ризикiв, пов'язаних iз кожною конкретною операцiєю.
  Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть. Кредитами банкiв Товариство не користується. 
До фiнансових ризикiв Товариство вiдносить:
- ринковий ризик,
- ризик втрати лiквiдностi, 
- кредитний ризик,
- ризик грошових потокiв.
Метою управлiння фiнансовими ризиками Товариство визначає їх мiнiмiзацiю або мiнiмiзацiю їхнiх наслiдкiв.
Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позиковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань.
Система управлiння ризиками Товариства включає:
Iдентифiкацiю ризикiв ( виявлення),
Оцiнку ризикiв ( розрахунок величини збиткiв, яких може зазнати пiдприємство),
Нейтралiзацiю ризикiв ( створення резервiв сумнiвних боргiв, страхування, створення резервного фонду).


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство визначає схильнiсть до таких ризикiв:
Цiновi ризики  є одними з найбiльш важливих i небезпечних видiв ризику, тому що вони впливають на можливiсть втрати доходiв i прибутку в господарськiй дiяльностi пiдприємств. Вони виявляються в пiдвищеннi рiвня цiн на сировину та матерiали, що закуповуються, у зростаннi рiвня цiн i тарифiв на послуги стороннiх органiзацiй, у зниженнi рiвня цiн на реалiзовану продукцiю. В останнi роки вiдбувається постiйне зростання цiн на енергоносiї та сировину i матерiли, що призводить до зростання собiвартостi готової продукцiї.  Товариство оцiнює даний ризик та не може на нього вплинути. Цiновий ризик постiйно супроводжує господарську дiяльнiсть, тому що будь-яка невизначенiсть i змiни в зовнiшньому та внутрiшньому середовищi пiдприємства впливають i на рiвень цiн, i на динамiку цiнового ризику. 
Товариство проводить постiйний аналiз витрачання матерiальних ресурсiв з метою оптимiзацiї та зниження витрат.
Значний вплив на рiвень цiнового ризику має якiсть продукцiї. Це є внутрiшнiй фактор цiнового ризику i Товариство постiйно його контролює. Погiршення якостi реалiзованого товару призводить до зниження конкурентоспроможностi пiдприємства i,  як наслiдок,  до збiльшення рiвня цiнового ризику.
До факторiв виникнення цiнового ризику Товариство вiдносить забезпеченiсть трудовими ресурсами, виробничими необоротними та оборотними фондами, загальну економiчну ситуацiю. Використання фiзично та морально застарiлих основних фондiв виробничого призначення, по-перше, гальмує виробництво сучасної продукцiї; по-друге, зношенiсть основних фондiв призводить до частих поломок i зупинки устаткування. У результатi знижується якiсть продукцiї та збiльшуються витрати на її виробництво, що, у свою чергу, веде до її подорожчання. 
Тому Товариство вбачає своїм обов'язком збереження квалiфiкованого персоналу та пiдтримання обладнання в належному станi з метою виробництва продукцiї високої якостi.

Кредитний ризик - це ризик  невиконання контрагентами договiрних зобов'язань  i,  як наслiдок,  виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства - це грошовi кошти та їх еквiваленти  та дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну та iншу дебiторську заборгованiсть.
З метою уникнення кредитного ризику Товариство розмiщує грошовi кошти  у банкiвських установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку.
З метою уникнення втрат через неспроможнiсть дебiторiв-покупцiв оплатити свої зобов'язання Товариство постiйно проводить монiторинг стану розрахункiв та у випадку затримки оплати приймає рiшення стосовно доцiльностi подальшого вiдвантаження продукцiї. 
Крiм того, облiковою полiтикою Товариства передбачено створення резерву сумнiвних боргiв, що являє собою оцiнку очiкуваних збиткiв у вiдношеннi дебiторської заборгованостi за розрахунками з покупцями. Розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з оцiнки платоспроможностi кожного дебiтора.
Станом на кiнець звiтного року Товариство не має сумнiвної дебiторської заборгованостi. Керiвництво пiдприємства вважає кредитний ризик мiнiмальним.

Ризик лiквiдностi полягає в тому, що Товариство  не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. 
Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. 
        Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi ?рунтується на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi.
Коефiцiент загальної лiквiдностi Товариства:
       - станом на кiнець 2019 року        1,20
       - станом на початок 2019 року      1,21
Коефiцiент загальної лiквiдностi показує, що на кiнець 2019 року  поточнi активи у 1,2 разiв перекривали  поточнi зобов'язання.

Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.

Коефiцiент поточної лiквiдностi Товариства:
       - станом на кiнець 2019 року         0,97
       - станом на початок 2019 року      0,98
Коефiцiент поточної  лiквiдностi показує, що на кiнець 2019 року  Товариство може на 97 вiдсоткiв    погасити поточну заборгованiсть за рахунок найбiльш лiквiдних обiгових коштiв ( грошових коштiв та дебiторської заборгованостi). Цей показник вiдображає спроможнiсть Товариства оплатити поточнi зобов'язання   при умовi своєчасних розрахункiв з дебiторами. 
Пiдприємство лiквiдне, здатне розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями при настаннi термiну їх погашення.

Ризик грошових потокiв - це ризик того, що незбалансованiсть у надходженнi та витрачаннi грошових коштiв призведе до вимушеної нестачi власних грошових коштiв та непередбаченої потреби у зовнiшньому кредитуваннi.
З метою уникнення ризику грошових потокiв Товариство здiйснює ефективне управлiння грошовими потоками,  що  забезпечує фiнансову рiвновагу пiдприємства в процесi його стратегiчного розвитку, сприяє пiдвищенню ритмiчностi здiйснення операцiйного процесу пiдприємства, дозволяє уникнути потреби пiдприємства в позиковому капiталi.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство дiє вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Чинне законодавство України не зобов'язує  Товариство мати  власний кодекс корпоративного управлiння, тому  Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Згiдно зi ст. 33 Закону України <Про акцiонернi товариства> питання затвердження принципiв корпоративного управлiння  товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння Товариства визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24 квiтня  2019 року   (протокол №1 вiд 24.04.2019 року).

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
Iнформацiя про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року не надається, оскiльки  кодекс корпоративного управлiння в товариствi не приймався (не затверджувався).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові


X

Дата проведення
24.04.2019
Кворум зборів
79,4928
Опис
Черговi  загальнi збори акцiонерiв Товариства були проведенi 24 квiтня  2019 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мали право на участь у чергових  загальних зборах акцiонерного товариства 5 осiб ( 4 фiзичнi особи та 1 юридична особа), яким належить 1185288 шт. простих iменних акцiй.
       Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента: 243069 шт., якi належать одному  акцiонеру. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховувались 942219 шт. голосуючих простих акцiй.
Кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 4 акцiонери, якi володiють i представляють 942 219 акцiї Товариства, що становить 79,4928%  вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Загальнi збори мали кворум i тому повноважнi приймати рiшення з порядку денного.

Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою на засiданнi 05 березня 2019 року (протокол №6 засiдання Наглядової ради).

Проект порядку денного чергових загальних зборiв затверджений Наглядовою радою   05  березня 2019 року (протокол №6 засiдання Наглядової ради). Змiни до порядку денного не надходили i не вносилися. 

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах здiйснювалось вiдкритим голосуванням за допомогою бюлетенiв.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, та прийнятi рiшення:
№ з/п
Питання, що розглядалося
Прийняте рiшення
1
Обрання складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi однiєї особи, а саме: Супруненка М.I. Голосування проводити бюлетенями вiдкритим голосуванням.
2
Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв , обрання голови та секретаря Загальних Зборiв.
Встановити регламент та порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Обрати головою загальних зборiв Супруненко Л. М., секретарем зборiв Бобошко Л. Б.
3.
Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняти до уваги Звiт Наглядової ради за 2018 рiк та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради Товариства  визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi створення Товариства.
4
Розгляд звiту Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняти до уваги Звiт Генерального директора  2018 рiк. Роботу Товариства та його керiвних органiв визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi створення Товариства.
5
Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства про перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi за  2018 рiк.
Затвердити Висновок Ревiзора ПрАТ <Прилуцький хлiбозавод> за 2018 рiк.
6
Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2018 рiк, звiту про прибутки та витрати Товариства за 2018 рiк та порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв Товариства.
Затвердити  Рiчний звiт ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод" за 2018 рiк.  Не нараховувати дивiденди  за 2018 рiк.  Застосувати всi заходи для сплати боргу по дивiдендах, нарахованих за попереднiй перiод.
7
Затвердження значних правочинiв за 2018 рiк.
Затвердити значнi правочини,  вчиненi  Товариством у 2018 роцi як такi, що вiдповiдають метi дiяльностi Товариства,
8
Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством.
Попередньо  схвалити укладання у 2019 значних правочинiв Товариства ,  якi необхiднi для забезпечення господарської дiяльностi Товариства та надати право на їх укладення Генеральному директору.  До   таких правочинiв  вiдносяться: закупiвлю газу скрапленого, газу природного, борошна, електроенергiї,  сировини, надання послуг.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi  можуть бути укладенi Товариством у 2019 роцi та якi Генеральний директор має право укласти, становить 85000 тисяч гривень.
 Остаточно схвалити укладання значних правочинiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв  у 2020 роцi.
9
Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Схвалити наступнi правочини iз заiнтересованiстю, якi були вчиненi у 2018 роцi, а саме:
- правочин стосовно оренди примiщення та вiдшкодування вартостi використаної електроенергiї на загальну суму 207,7 тис. грн .
10
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
Привести Статут Товариства у вiдповiднiсть  з чинним законодавством  шляхом викладення його у новiй редакцiї. 
11
Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi  збори акцiонерiв Товариства.
Привести Положення про Загальнi  збори акцiонерiв Товариства у вiдповiднiсть  з чинним законодавством  шляхом викладення його у новiй редакцiї.
12
Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства.
Привести Положення про Наглядову раду Товариства  у вiдповiднiсть  з чинним законодавством  шляхом викладення його у новiй редакцiї.
13
Затвердити нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства.
Привести Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства у вiдповiднiсть  з чинним законодавством  шляхом викладення його у новiй редакцiї.
14
Затвердити нову редакцiю Положення про Виконавчий орган Товариства.
Привести Положення про Виконавчий орган Товариства  у вiдповiднiсть  з чинним законодавством  шляхом викладення його у новiй редакцiї.
15
Про дострокове припинення повноважень ревiзора Товариства.
Припинити повноваження Головенець Л.М ревiзора Товариства.
16
Про обрання   ревiзора Товариства.
Обрати Рудомiну Н.В.ревiзором Товариства.
17
Про обрання уповноваженої особи на участь у засiданнi ради засновникiв Агропромислового об"єднання  iменi Iвана Супруненка.
Уповноважити на участь у засiданнi ради засновникiв Агропромислового об"єднання  iменi Iвана Супруненка  вiд iменi ПрАТ <Прилуцький хлiбозавод> та на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства Генерального директора Супруненко Л.М.

Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2019 року  не скликалися i не проводились.

Загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування у 2019 роцi не проводились. 


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

Так
Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні

Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні

Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні



X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні

Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення



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



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради

 Луполенко Наталiя Олександрiвна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснення управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора.
Яковенко Анатолiй Iванович
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Бобошко Людмила Борисiвна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
Кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства становить 3 особи, якi обираються строком на три роки (до чергових рiчних зборiв). 
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту  Товариства ( п. 7.3) обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв на засiданнi Наглядової ради.
Дiючий склад Наглядової ради обраний 18 квiтня  2018 року черговими зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 чоловiк на термiн 3 роки.
Усi члени наглядової ради були переобранi на повторний термiн.
У складi  Наглядової ради один член Наглядової ради є  акцiонером Товариства та два члени Наглядової ради  є представниками акцiонерiв. 
Комiтети Наглядової ради не створювались. 
Члени  Наглядової ради винагороди не отримують.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Протягом 2019 року вiдбулися такi засiдання Наглядової ради:
№ з/п
Дата
Кворум
Прийняте рiшення
1
20.02.2019 року
100%
1. Провести черговi загальнi збори ПрАТ"Прилуцький хлiбозавод" 24 квiтня 2019 року.
2. Визначити дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв 28 лютого 2019 року та дату складення перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах 18 квiтня 2019 року.
3. Призначити особу, вiдповiдальну за органiзацiю повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв секретаря Наглядової ради Бобошко Л.Б. та за органiзацiю попереднього ознайомлення акцiонерiв з матерiалами Загальних Зборiв  Генерального директора Товариства Супруненко Л.М.
2
05.02.2019 року
100%
1. Погодити порядок денний чергових загальних зборiв Товариства.
2. Погодити проект рiшення чергових загальних зборiв Товариства по питаннях порядку денного.
3. Призначити реєстрацiйну комiсiю чергових загальних зборiв Товариства в складi однiєї особи
Крiм того, вiдбулось ще 13 засiдань Наглядової ради, на яких вирiшувалися питання , що стосуються поточної господарської дiяльностi. 





Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)



Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень


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


Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
Наглядова рада Товариства складається з  трьох членiв, якi обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб на строк, не бiльший  нiж три роки. 
Голова Наглядової ради обирається з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв на засiданнi Наглядової ради.
Дiючий склад Наглядової ради обраний 18 квiтня  2018 року черговими зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 чоловiк на термiн 3 роки.
Усi члени наглядової ради були переобранi на повторний термiн.
У складi  Наглядової ради один член Наглядової ради є  акцiонером Товариства та два члени Наглядової ради  є представниками акцiонерiв. 
Комiтети Наглядової ради не створювались. 
Крiм того, вiдбулось ще 13 засiдань Наглядової ради, на яких вирiшувалися питання , що стосуються поточної господарської дiяльностi. 
Члени  Наглядової ради винагороди не отримують.
Роботу визнати задовiльною, такою, що вiдповiдає метi створення Товариства.  



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

Так
Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)


X

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

Так
Ні

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

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

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

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

Інше (зазначити)


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)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Супруненко Людмила Миколаївна
До компетенцiї Генерального директора Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом , належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
 Виконавчий орган Товариства є одноосiбним, тому засiдання не проводились.


Оцінка роботи виконавчого органу
Роботу визнати задовiльною, такою, що вiдповiдає метi створення Товариства.  


Примітки
 

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в товариствi не створено та не затверджено. Проте в процесi господарської дiяльностi  та корпоративного управлiння Товариство спирається на положення Закону України <Про акцiонернi товариства>, Статут,  внутрiшнi Положення <Про Загальнi Збори>, <Про Наглядову раду>, <Про виконавчий орган>, <Про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора)>.    Система ефективного внутрiшнього контролю - це важлива складова управлiння Товариством, яка є основою його безперервного функцiонування. Дiєвi заходи внутрiшнього контролю сприяють виконанню головних завдань, що стоять перед Товариством. Така система спонукає працiвникiв Товариства дотримуватися чинного законодавства та нормативних актiв.

До суб'єктiв внутрiшнього корпоративного контролю Товариства належать: 
-	- загальнi збори акцiонерiв;
-	- Наглядова рада;
-          - виконавчий орган в особi Генерального директора;
-          - ревiзор;
-          - керiвники та працiвники структурних пiдроздiлiв.

До об'єктiв внутрiшнього контролю вiдносяться:
-	- контроль за виконанням найважливiших бiзнес-процесiв i бюджетiв;
-	- контроль за виконанням норм Статуту та iнших важливих корпоративних нормативних актiв (положень i регламентiв);
-	- контроль за рухом найбiльш лiквiдних активiв, що не вiдносяться до розряду сировини, матерiалiв i готової продукцiї (цiннi папери, об'єкти нерухомостi i т.п.);
-	- контроль за значними угодами i ключовими кадровими рiшеннями;
-	- контроль за виконанням рiшень загальних зборiв  акцiонерiв, наглядової ради, а також найважливiших рiшень правлiння i наказiв по Товариству.
 Серед загальних функцiй системи внутрiшнього контролю корпоративних прав у цiлому можна виокремити забезпечення: 
- надiйностi та достовiрностi показникiв, що стосуються корпоративних прав у системi бухгалтерського облiку та звiтностi - фiнансової, податкової, внутрiшньої; 
- своєчасного та надiйного iнформацiйного пiд?рунтя для прийняття управлiнських рiшень стосовно господарської дiяльностi та корпоративних прав;
 - виявлення вiдхилень вiд запланованих показникiв господарської дiяльностi;
-  усунення факторiв, що спричиняють вiдхилення вiд планiв, розробка рекомендацiй щодо пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства. 

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

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні

Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
нi

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
так
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
ні
ні
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
ні
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
ні
ні

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

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

Так
Ні

Не проводились взагалі
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні

Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні

З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)


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
Супруненко Микола Iванович

41,136668
2
Супруненко Людмила Миколаївна

28,86328
3
ТОВ "Селянська iнновацiйна холдингова компанiя"
24083462
20,507167

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

1 185 288
243 069
 Обмеження виникло внаслiдок того, власник цiнних паперiв не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.

01.02.2015
Опис
 Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента: 243069 шт., якi належать одному  акцiонеру.
Iнших    обмежень   прав  участi  та  голосування  акцiонерiв  на  загальних  зборах  емiтента не iдентифiковано.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
 Посадовими особами органiв Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревiзор.
 Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради на  першому засiданнi простою бiльшiстю голосiв.
Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних Зборiв протягом 3 (трьох) рокiв. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. Положенням про Наглядову Раду визначаються випадки, коли припиняються повноваження членiв Наглядової Ради та обираються новi члени.
Без рiшення Загальних Зборiв повноваження члена Наглядової Ради припиняються:
1) -  за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) -  в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
3) -  в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради;
4) -  в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5) - у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
Одноосiбний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор обирається (призначається)  Наглядовою радою на десятирiчний термiн. Наглядова рада має право прийняти рiшення щодо довгострокового припинення повноважень  (вiдкликання) Генерального директора.
З Генеральним директором укладається контракт, який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Свої повноваження Генеральний директор здiйснює до моменту його переобрання.
У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень  його повноваження здiйснює тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора iз зазначенням строку призначення. 
У випадку вiдкликання Генерального директора рiшенням Наглядової ради, всi його обов'язки виконує тимчасово виконуючий обов'язки   Генерального директора, який призначається рiшенням Наглядової ради. Виконуючий обов'язки Генерального директора має усi права та виконує усi обов'язки Генерального директора, передбаченi Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числi щодо виконання ранiше прийнятих рiшень.
Ревiзор обирається Загальними Зборами кумулятивним голосуванням строком на 5 рокiв.



9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Наглядової ради
      Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради. 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
1) Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв ;
2) Затвердження стратегiї розвитку Товариства;
3) Прийняття рiшення про  введення нового виду дiяльностi КВЕД;
4) Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
5) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв;
2) Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв;
3)  Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора;
4)  Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)  Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)  Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) Прийняття рiшення про необхiднiсть визначення та затвердження ринкової вартостi майна або затвердження вартостi продажу без визначення ринкової вартостi, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8) Обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
9) Обрання Реєстратора, Голови i секретаря Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України,
10) Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв  та мають право на участь у Загальних Зборах, прийняття рiшення про внесення змiн до цього перелiку пiсля його складення;
11) Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших юридичних осiб, вирiшення питань щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
12)  Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо прийнято рiшення про визначення ринкової вартостi майна або послуг, що є його предметом, i ця вартiсть становить вiд 10% до 25% (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
13)  Прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним законодавством України;
14) Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
15)  Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати послуг;
17) Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами управлiння Товариства, крiм Загальних Зборiв.
 Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження:
1) укладає контракт  з  Генеральним директором Товариства; 
2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань;
3) вiд iменi Наглядової Ради:
- встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства;
- визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту;
- розглядає звiти Генерального директора Товариства.
4) своїм рiшенням Наглядова Рада вправi вiдсторонити Генерального директора вiд виконання його повноважень вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;
    5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про  Наглядову Раду Товариства.

Повноваження Генерального директора
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв.
 З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенцiї, Генеральний директор:
1) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства. Репрезентує Товариство в Українi та за кордоном в межах своїх повноважень;
2) встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання;
3) укладає правочини, договори, контракти, у тому числi зовнiшньоекономiчнi у вiдповiдностi з обмеженнями встановленими цим Статутом та законодавством України.
4) затверджує внутрiшнi документи Товариства з питань поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,  якi вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством;
5) затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги;
6) пiдписує фiнансовi документи Товариства на правi першого пiдпису;
7) розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, iншими цiнностями Товариства вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту Товариства;
   8) здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства.

       Повноваження Ревiзора
Ревiзор є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Компетенцiя та порядок роботи Ревiзора встановлюються Положенням про Ревiзiйну Комiсiю.
Ревiзор  має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборiв. Ревiзор має право 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.
Ревiзор приймає рiшення з питань затвердження висновкiв по рiчних звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до його компетенцiї.


10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
У вiдповiдностi до ч.3 ст. 401  Закону України  <Про цiннi папери та фондовий ринок>, незалежним  аудитором Приватним пiдприємством  < Аудиторська фiрма <Експрес-Аудит> перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звiту про корпоративне управлiння. 
Звiт аудиторської фiрми додається i є невiд'ємною частиною цього Звiту про корпоративне управлiння.

11) 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
ТОВ "Селянська iнновацiйна холдiнгова компанiя"
24083462
01001, Печерський р-н, м. Київ, Шовковична, 13/2
243 069
20,507167
243 069
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Супруненко Людмила Миколаївна
342 113
28,86328
342 113
0
Супруненко Микола Iванович
487 588
41,136668
487 588
0
Усього
1 072 770
90,507115
1 072 770
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна
1 185 288
1 185 288,00
Акцiонери Товариства - власники простих iменних акцiй мають права на: 
а) участь в управлiннi Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх представникiв, обиратись i бути обраними  або призначати  своїх представникiв  на посаду Ревiзора або членiв Правлiння Товариства;
б)  отримання дивiдендiв;
 в) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або його вартостi;
г)   отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;
д) розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;
е) вихiд iз Товариства внаслiдок вiдчуження усiх належних йому акцiй у будь-який спосiб з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом;
є) використання переважного права на придбання додатково випущених акцiй Товариства при приватному розмiщеннi акцiй.
Переважним правом акцiонерiв визнається право акцiонера - власника простих акцiй придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 
Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. Таке переважне право реалiзовується вiдповiдно до вимог Закону та Статуту Товариства. 
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
а) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
б) виконувати  рiшення Загальних   зборiв   акцiонерiв, iнших органiв Товариства;
в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
г) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 
д) своєчасно повiдомляти свого зберiгача цiнних паперiв про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним законодавством, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв Варистор;
е) виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Акцiонери вiдповiдають по зобов'язаннями Товариства тiльки в межах належних їм акцiй.
Акцiонери можуть мати iншi права i обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.
-
Примітки:


XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02.06.2010
320/1/10
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA 4000075931
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1
1 185 288
1 185 288
100
Опис
Пiдприємство iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiiї) не випускало.
Торгiвля цiнними паперами на бiржовому та позабiржовому ринках не здiйснювалася. Заяви для випуску на бiржу не подавались. 
23.02.2012 року у зв'язку iз перейменуванням товариства у ПрАТ "Прилуцький хлiбозавод" здiйснено обмiн свiдоцтва.

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
02.06.2010
320/1/10
UA4000075931
1 185 288
1 185 288
942 219
0
0
Опис:



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:
4 047
3 629
0
0
4 047
3 629
  будівлі та споруди
1 973
1 784
0
0
1 973
1 784
  машини та обладнання
1 696
1 498
0
0
1 696
1 498
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
279
279
0
0
279
279
  інші
99
68
0
0
99
68
2. Невиробничого призначення:
10
9
0
0
10
9
  будівлі та споруди
10
9
0
0
10
9
  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
4 057
3 638
0
0
4 057
3 638
Опис
Основнi засоби вiдображаються в балансi по собiвартостi з урахуванням зносу. Знос нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм залишкової вартостi на початок звiтного перiоду. 
Станом на 31 грудня 2019 року емiтент не має обмежень на використання власного майна. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
9 866
9 011
Статутний капітал (тис.грн)
1 185
1 185
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
1 185
1 185
Опис
Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затвердженитх рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 року.
Висновок
Станом на 31.12.2019 року вартiсть чистих активiв Товариства складала 9866 тис. грн, що перевищує розмiр статутного капiталу.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

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
949,7
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
10 889,9
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
11 839,6
X
X
Опис
Додаткова iнформацiя вiдсутня.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Експрес - Аудит"

Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30294662
Місцезнаходження
14014, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, Ушинського, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2080
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(0462)97-21-09
Факс

Вид діяльності
аудиторська
Опис
перевiрка Звiту про корпоративне управлiння  


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2020.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Прилуцький хлiбозавод"
за ЄДРПОУ
00381077
Територія
Чернігівська область, м.Прилуки
за КОАТУУ
7410700000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
за КВЕД
10.71
Середня кількість працівників, осіб: 266
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, Прилуки, Пирятинська, 45, (04637)5-02-10

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006

Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
2065,8
3887,8
Основні засоби
1010
4057
3638,1
    первісна вартість
1011
19981
20184,2
    знос
1012
(15924)
(16546,1)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
1,2
1,2
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
6124
7527,1
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
3209,4
2722,2
    у тому числі готова продукція
1103
12,9
7,9
Поточні біологічні активи
1110
4,6
4,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
919
908,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
3,1
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
3,1
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
11216
9669,3
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
1137
813,3
Витрати майбутніх періодів
1170
27
32,7
Інші оборотні активи
1190
32,9
27,8
Усього за розділом II
1195
16549
14178,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
22673
21705,4

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду

1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
1185,3
1185,3
Додатковий капітал
1410
0
0
Резервний капітал
1415
303,3
303,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
7522,4
8377,2
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
9011
9865,8
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: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
9034
7553,3
    розрахунками з бюджетом
1620
832
783,7
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
3,1
    розрахунками зі страхування
1625
157
166
    розрахунками з оплати праці
1630
610
695,5
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
3029
2641,1
Усього за розділом III
1695
13662
11839,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
22673
21705,4

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
80482,3
79114
Інші операційні доходи
2120
765,8
405
Інші доходи
2240
0
43
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
81248,1
79562
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(57505,4)
(57321)
Інші операційні витрати
2180
(22684,7)
(22195)
Інші витрати
2270
(0)
(1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(80190,1)
(79517)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
1058
45
Податок на прибуток
2300
(203,2)
(21)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
854,8
24

Керівник				Супруненко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер			Катренко Тетяна Iванiвна


