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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Приватне акціонерне товариство
 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
 
05488265
 
4. Місцезнаходження
 
84000, Донецька, Олександрiвський, смт.Олександрiвка, вул.Миру, б.24
 
5. Міжміський код, телефон та факс
 
(269) 2-11-24, д/н
 
6. Адреса електронної пошти
 
raiagrohim1995@ukr.net
 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
 
23.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів
 
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 "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА
 
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 "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
 
05488265.smida.gov.ua
 
18.05.2020
 
 
(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
 
 
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)
 
 
11. Звіт керівництва (звіт про управління):
 
| X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
 
| X |
2) інформація про розвиток емітента
 
| X |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
 
| X |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
 
| X |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
 
| X |
4) звіт про корпоративне управління:
 
| X |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
 
| X |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
 
| X |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
 
| X |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
 
| X |
інформація про наглядову раду
 
| X |
інформація про виконавчий орган
 
| X |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
 
| X |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
 
| X |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
 
| X |
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
 
| X |
повноваження посадових осіб емітента
 
| X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
 
| X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
 
 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
 
 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
 
 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)
 
| X |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
 
| X |
1) інформація про випуски акцій емітента
 
| X |
2) інформація про облігації емітента
 
 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
 
4) інформація про похідні цінні папери емітента
 
 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 
 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
 
 
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
 
 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
 
| X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
 
 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
 
| X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
 
 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 
| X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
 
| X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
 
| X |
3) інформація про зобов’язання емітента
 
| X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 
 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 
 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
 
| X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 
| X |
26. Інформація про вчинення значних правочинів
 
 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
 
 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
 
 
29. Річна фінансова звітність
 
| X |
30. 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
 
| X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
 
 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
 
 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 
| X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 
 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
 
 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
 
41. Основні відомості про ФОН
 
 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
 
45. Правила ФОН
 
 
46. Примітки
п. 2* ПрАТ не заповнює. 
п. 3 Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб, не   проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
п.4 * ПРАТ не заповнює.
п.5  товариство не проводило рейтингових оцінок
п. 6 Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має. 
п.7. Судові справи  не порушено.
п.8. Штрафні санкції емітента відсутні.
п. 13-15 - Змін не відбувалось.
п.17. (п.п. 2-6) ПрАТ не випускало облiгацiї та iншi цiнi папери.
п.18  емісії цільових облігацій у Товаристві  не було.
п.19. Наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) відсутня.
п.21 Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента немає.
п.23 дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися.
п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною діяльністю.
п.26-28 .* ПрАТ не заповнює.
п. 30 - ПРАТ не проводило аудит фінансової звітності, оскільки така вимога відсутня у законодавстві
п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п.33. Акціонерні, корпоративні договори акціонерами  не укладались
п.34. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладено.
п. 36-45 ПРАТ  не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не складена вiдповiдно до  мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Олександрівський райагрохім"
3. Дата проведення державної реєстрації
04.11.1998
4. Територія (область)*
14000 - Донецька
5. Статутний капітал (грн)
1976239,12
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
26
 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Вирощування iнших однорічних і дворічних культур 01.19, Допоміжна діяльність у рослинництві 01.61
 
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
філія АТ  "Ощадбанк"
2) IBAN
UA713351060000002600030212113
3) поточний рахунок
UA713351060000002600030212113
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) IBAN
д/н
6) поточний рахунок
д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм" засновано згiдно наказу Донецького регiонального вiддiлення фонду держмайна України вiд 25 грудня 1995 року № 7486 шляхом перетворення державного пiдприємства з виконання агрохiмiчних робiт "Райагрохiмiя" згiдно Декрету Кабiнета Мiнiстрiв України "Про особливостi приватизацiї в агропромисловому комплексi".

Вищим органом управління Товариством є загальні збори акціонерів. Контроль за роботою Товариства між загальними зборами здійснює Наглядова рада. Оперативне управління Товариством здійснює директор. Товариство має бухгалтерію, склад та бригаду механізаторів.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має.
Змін в організаційній структурі Товариства протягом звітного періоду не було

У 2019 роцi перепiдготовка кадрiв не проводилось. 
Кадрова політика Товариства є складовою частиною усiєї управлiнської та виробничої полiтики. Її головна мета - забезпечення усiх видiв господарської дiяльностi пiдприємства квалiфiкованим та компетентним персоналом. 
Трудовi вiдносини працiвникiв товариства регулюються законодавством про працю України, Статутом  Товариство, правилами внутрiшнього трудового розпорядку i дiючим колективним договором. Колективний договiр  укладено на невизначений термiн. 
В колективному договорi передбачена форма оплати працi, види допплат та надбавок до заробiтної плати.
Кадрова полiтика  Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам.

Середньооблікова 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), фонд 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 працiвникiв у 2019р. складає 26 осіб. Позаштатних працiвникiв та працівників, що працювали на умовах неповного робочого часу немає. За 2019р. середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв  зменшилася на одну особу, що не є суттєвим для Товариста,
 Фонд оплати працi протягом 2019 року збiльшився на 259,5 тис.грн. та складає 1 972,1 тис.грн. У зв'язку зi змiнами ставки мiнiмального рiвня заробiтної плати, згiдно рiшень уряду України, середньомiсячна заробiтна плата працiвника, у порявняннi з 2018 роком, збiльшилася на 1 035 грн.i склала 2019р. - 6 320 грн.

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
Товариство не належить до будь-яких об'єднаннь, спільної діяльності з іншими організаціями, підприємцями, установами не проводить.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом 2019р. не було.
Дочірніх підприємств, фiлiй та представництв Товариство немає.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2019р. пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно наказу № 1 про облiкову полiтику в Товариствi застосувалась журнально-ордерна форма облiку iз застосуванням головної книги. 
Для узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух активiв, капiталу, зобов'язань та фактiв фiнансово-господарської дiяльностi застосовувати метод подвiйного запису.
Наявнiсть, стан та оцiнку активiв i зобов'язань пiдтверджувати шляхом проведення iнвентарiзацiї, що забезпечує достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi.
Рiчну iнвентарiзацiю проводити вiдповiдно до вимог Положення  про iнвентарiзацiю активів зобов'язань затвердженої Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 02.09.2014р. №  879.
Фiнансову звiтнiсть Товариства складати вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України вiд 16.07.99р. № 996-XIV.
Облiк основних засобiв вести вiдповiдно П(С)БО- 7 "Основні засоби".
Основнi засоби вiдображати в облiку за фактичними витратами на їх придбання з урахуванням сум дооцiнки, яку було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводити прямолінійним методом.
Облiк запасів вести вiдповiдно П(С)БО-9 "Запаси".
Запаси включають: сировину та матерiали, незавершене виробництво, готову продукцiю, паливо, запаснi частини, товари, будiвельнi матерiали, МШП, матерiали сiльськогосподарського призначення. Запаси облiковувати за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає: витрати на придбання, доставку та переробку. Оцiнку вибуття запасiв здiйснювати за середньозваженою собiвартiстю.Для облiку витрат запасiв використовувати метод перших за часом надходження запасiв (ФIФО)
Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi та виробничи витрати.
Готову продукцiю вiдображати за виробничою собiвартiстю.
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi вести згiдно П(С)БО-10 "Дебiторська заборгованiсть", при цьому:
- пiд дебiторську заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю, товари, роботи, послуги створювати резерв сумнiвних боргiв за методом платоспроможностi окремих дебiторiв;
- нарахування резерву сумнiвних боргiв здiйснювати на дату складання рiчного фiнансового звiту на пiдставi результату аналiзу дебiторської заборгованостi;
Органiзувати облiк кредиторської заборгованостi згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", при цьому:
- перед складанням рiчної фiнансової звiтностi здiйснювати аналiз довгострокової кредиторської заборгованостi з метою вiддiлення її поточної частини.
Органiзувати ведення облiку доходiв згiдно П(С)БО-15 "Доход".
Облiк витрат здiйснювати згiдно П(С)БО-16 "Витрати", при цьому для облiку витрат використовувати рахунки класу 9 Плану рахункiв.
Облiкова полiтика може бути змiнена тiльки у випадку:
- змiни статутних вимог;
- змiни полiтики держави з питань бухгалтерського облiку;
- якщо змiни забезпечать бiльш достовiрне вiдображення дiй або операцiй у облiку.

Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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
Протягом 2019 року ПрАТ "Олександрівський райагрохім" працювало в умовах фінансово-політичної кризи та проведення ООС, але стратегія розвитку підприємства, реалізована в останні роки, дозволило йому стабільно працювати, збільшуючи обсяги виробництва. 
Товариство спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва: 
-		озима пшениця;
-	  насіння соняшнику;
-	  кукурудза на зерно;
-	  горох на насіння;
-	  ячмінь ярий;
-	  просо.

За 2019 рік   було засiяно:  пшениця озима  на площi 740 га;  соняшник на площі  530,33 га;
кукурудза на зерно на площі  130,44 га; горох на насіння на площі 50,17 га, ячмінь ярий на площі 82,33 га, просо на площі  17,89 га.



За основним  видом  діяльності, вирощування зернових культур, протягом останніх 2-х років:
            Чистий дохід, тис. грн.                                  Зібрано, ц 
                                                                                  
                                 пшениця    соняшник      кукурудза   горох     ячмінь      просо

2018  рік         19 045,0         16 000,0         10 994,0      7 140,0      150,0        -           -

2019  рік         15 706,5         25 160,0         11 226,0      3 990,1      903,1    2 716,9        210,0
                            
Для поліпшення та відновлення грунту, необхідно постійно здійснювати  сівообмін, тому на 2020 рік заплановано сіяти  пшеницю, ячмінь. Сонячник, кукрудзу просо та горох. У 2020 році Товариство планує збільшити обсяги вирощування зернових та технічних культур на орендованих сільськогосподарських  угіддях. Цей вид діяльності має перспективне значення, але залежить від погодних умов - злив, буранів, засухи та інших природних явищ.
На 2019 рік Товариство укладало договори оренди земельних паїв загальною площею 1710 га.  Товариство не планує  збiльшення  орендованої площi земель, на 2020 рік укладено договорів оренди земельних паїв загальною площею 1620 га. 
Нараховання   за оренду паїв з кожним роком збільшується, не зважаючи на зменшення орендованої площі:
2017 р .- 3 065,7 тис .грн., у 2018 р. - 3 657,9 тис. грн. , у 2019 р. - 3 466,5 тис. грн.
 Запланований курс на обробку землi й вирощування зернових сiльськогосподарських культур - програма довгострокова i програма - максимум, яка полягає у виходi з незадовiльної економiчної ситуацiї на одержання прибутку для задоволення потреб Товариства.
Продукцiя, яка вирощується Товариством, якiсна, має товарний вигляд, користується попитом та має помiрнi цiни. Товариство у своєму розпорядженнi має достатнiй технiчний потенцiал та підтримує його у належному технічному стані, щоб бути конкурентоспроможними на ринку збуту, але в умовах жорсткої конкуренції  виникає постійна необхідність у переоснащенні виробничих потужностей. Так протягом 2019 року було придбано сільськогосподарської техніки на суму 4 059,3 тис. грн.: Борона ротаційна Green Star 5,8 -1 шт., Жниварка для збирання соняшника  ЖНС-7,4 - 2 шт., Зернозбиральний комбайн Jon Deere STS 9670 - 1 шт., Жниварка Jon Deere 625 R - 1шт., Візок для перевезення жниварок - 1 шт.
Основними покупцями у 2019 році були вітчизняні покупці ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", ТОВ "ДЖИ-ТРЕЙД", ТОВ "ЗЕРНОВА ГРУПА КИЇВ", ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА", ТОВ "ТД "АЗОВКОНТРАКТ". Зі своїми покупцями Товариство  співпрацює виключно на умовах отримання авансів. Дебіторська та кредиторська заборгованість по розрахунках з покупцями на кінець звітного  року відсутня.
Основними  постачальниками за основними видами сировини, що використовується Товариством є:
 - мінеральні добрива - ТОВ "Імперія Агро",  ТОВ "ТД Азовконтракт",   ТОВ "РІКОЛЬД",  ТОВ "Агроторг",  
 - паливо - ВВП " ПРОТЕХ",
- запасні частини -ТОВ "ДОН "АГРОТОРГ"; ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД"; Словянська філія ТОВ "Укрзапчастина" ;
- сільскогосподарську техніку  -ТОВ "АГРОТЕК" , ТОВ  "Добропільське сортонасінницьке підприємство".
- насіння  - ТОВ "Схiдагроальянс";  ТОВ "Імперія Агро" ,ТОВ  "ТД АГРІС".

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
Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну діяльність товариства, істотного списання дебіторської заборгованості немає, вважаємо, що найбільш істотними активами товариства є необоротні активи, а саме основні засоби, тому за доцільне вказати основні придбання та відчуження саме основних засобів за останні 5 років:

2015р.
Станом на 31.12.15р.  первiсна вартiсть необоротних активів складала 6 793,5 тис. грн.:
-	основні засоби         - 6 751,2 тис. грн.
-	МНМА                     -      35,8 тис. грн.
-	Нематеріальні активи -  6,5 тис.грн.
За звiтний рiк вибуття основних засобів не було, придбано та введено в експлуатацію необоротних активів на суму 414,5 тис. грн. (сiльськогосподарська технiка - 237,1 тис.грн., інструменти та прилади - 6,5 тис.грн., будинки та споруди - 169,0 тис.грн (ремонт складу), МНМА - 1,9 тис.грн.).
2016р.
Станом на 31.12.16р. первiсна вартiсть необоротних активів складала  9461,8 тис. грн.:
-	основні засоби         - 9 402,5 тис. грн.
-	МНМА                     -      47,4 тис. грн.
-	Нематеріальні активи - 11,9 тис.грн.
За звiтний рiк вибуло (ліквідовано) МНМА на суму 7,4 тис. грн., придбано та введено в експлуатацію необоротних активів на суму 2 675,7 тис. грн. (сiльськогосподарська технiка - 1 864,1 тис.грн., будинки та споруди - 787,2 тис.грн (ремонт складу), МНМА - 19,0 тис.грн., нематеріальні активи - 5,4 тис. грн.).
2017р.
Станом на 31.12.17р.  необоротних активів складала складала 10 918,7 тис. грн.:
-	основні засоби         - 9 402,5 тис. грн.
-	МНМА                     -      47,4 тис. грн.
-	Нематеріальні активи - 11,9 тис.грн.
За звiтний рiк вибуло (ліквідовано) МНМА на суму 8,6 тис. грн., придбано та введено в експлуатацію необоротних активів на суму 1465,5 тис. грн. (сiльськогосподарська технiка - 1 395,9 тис.грн., транспортні засоби - 69,6 тис.грн.).

2018р. 
Станом на 31.12.18р.  первiсна вартiсть необоротних активів складала  14 242,4 тис. грн.:
-	основні засоби         - 14 186,2 тис. грн.
-	МНМА                 -    38,7 тис. грн.
-	Нематеріальні активи  -   17,5 тис. грн.
За звiтний рiк вибуття необоротних активів не було, придбано та введено в експлуатацію основних засобів 3 323,7 тис. грн. (сiльськогосподарська технiка - 3 318,1 тис.грн. та нематеріальні активи - 5,6 тис. грн.). Основнi засоби, переданi в оренду, вiдсутнi
2019 р.
 Станом на 31.12.19р.  первiсна вартiсть необоротних активів складала  18 333,7 тис. грн.:
-	основні засоби         - 18 245,4 тис. грн.
-	МНМА                 -    64,9 тис. грн.
-	Нематеріальні активи  -    23,4 тис. грн.
За звiтний рiк вибуло МНМА на суму 9,4 тис. грн., вибуття  основних засобів  не було, придбано та введено в експлуатацію  необоротних активів- на суму 4100,8 тис. грн. (сiльськогосподарська технiка - 4 059,3  тис.грн,  МНМА - 35,6 тис. грн. та нематеріальні активи -5,9 тис. грн.).
Товариство не має намірів здійснювати капітальне будівництво, в планах Товариства придбати самохідний оприскувач "JOHN DEERE".

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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби є власнiстю Товариства, розташованi на територiї колишнього державного пiдприємства з використання агрохiмiчних робiт "Райагрохiм", яка вiдноситься до СМТ "Олександрiвка" з головним офiсом вул. Миру, буд.24. 
Найбiльш вагому частку у складi основних засобiв ПрАТ складають машини та обладнання. Детально та розгорнуто iнформацiя щодо складу, вартостi та нарахованої амортизацiї, ступеня використання обладнення, надходження та вибуття основних засобiв наведена у iнформацiї про основнi засоби (за залишковою вартiстю).   
До складу основних засобiв Товариства вiднесенi адмiнiстративний комплекс, майстернi, складськi примiщення, споруди, сiльськогосподарська технiка, автотранспорт, обладнання майстерень та господарський iнвентар. 
Виробничi потужностi сiльськогосподарського призначення за останнi п'ять рокiв Товариство обновило за рахунок пристроїв - сiялок, культиваторiв, плугiв, жаток, комбайнів. Основний парк сiльськогосподарської технiки поступово лiквiдується у зв'язку з їх непригоднiстю. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Товариство поновило основний парк сiльськогосподарських машин на 4 059,3 тис.грн. Було придбано: борону,    зернозбиральний комбайн, жниварки та візок для перевення жниварок. 
 Термiн використання основних засобiв: будiвлi та споруди - вiд 40 до 100 рокiв; машини та обладнання вiд 6 до 15 рокiв; транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар - вiд 5 до 10 рокiв. 
Основнi засоби iнших юридичних осiб Товариство в оренду не отримувало.
Правичин на  придбання  зернозбирального комбайна був  значним правочином, який було затверджено на засіданні Наглядової ради.
 Використання транспортних засобiв пов'язано iз забрудненням навколишнього середовища. Товариство не сплачує податок - збiр за забруднення навколишнього середовища. Товариство не має намiрiв здiйснювати капiтальне будiвництво, в планах Товариства придбати самохідний оприскувач "JOHN DEERE".

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
У своїй дiяльностi пiдприємство має певнi ризики, якi включають наступнi:
а)  полiтичнi i макроекономiчнi ризики:
- проведення ООС;
- податкове навантаження - високi податки, що призводять до зростання податкових
   платежiв, штрафiв i пенi;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї i як наслiдок зниження впевненостi споживачив у майбутньому;
- зниження темпiв економiчного розвитку країни в цiлому, i як наслiдок погiршення стану 
   окремих галузей виробництва та пiдприємств;
б) фактори розвитку, стосовно фiнансово-господарського стану:
- нестача ресурсiв (можливiсть виникнення проблем з отриманням за прийнятну цiну 
   якiсного насiння, палива та запасних частин, потрiбних для оперативної дiяльностi 
   товариства; основнi заходи: укладання довгострокових договорiв на постачання);
- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi;
- iснує ризик, що через нестачу обiгових коштiв Товариство  не взмозi поширити програму 
   збiльшення обсягу сiльськогосподарського виробництва, основнi заходи: укладання кредитних угод з банками;
- низька рентабельнiсть (можливiсть збиткiв у наступному перiодi чи в подальшому).
Основними напрямками щодо захисту виробництва своєї продукції, Товариство вважає пiдтримку в належному технiчному станi та постiйне оновлення основних засобiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
ПрАТ "Олександрівський райагрохім" протягом 2018 року не залучало позикові кошти для фінансування своєї поточної діяльності. 
1.	Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
К 2016р.  =  576,8 / 769,5 = 0,75
К 2017р.  =  775,5 / 218,3 = 3,55
К 2018р.  =  631,2 / 331,1 = 1,91
К 2019р.  =  419,6 / 637,5 = 0,66
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати  короткострокову заборгованість. Рекомендоване значення - більше нуля.
Протягом останніх років коефіцієнт знаходиться вище рекомендованого значення.
Аналізуючи коефіцієнт  абсолютної ліквідності можна  зробити висновок, що підприємство має  достатньо коштів, для негайного погашення своїх поточних зобов'язань.
2.	Коефіцієнт загальної  ліквідності:
К 2016р.  =  14606,4 / 769,5 = 18,98
К 2017р.  =  18166,1 / 218,3 = 83,22
К 2018р.  =  18375,8 / 331,1 = 55,50
К 2019р.  =  17956,1 / 637,5 = 28,17
Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність оборотних коштів  для погашення боргів протягом року. Рекомендоване значення: 0,6-0,8.
Протягом останніх років коефіцієнт знаходиться значно вище рекомендованого значення.
Аналізуючи коефіцієнт  загальної ліквідності можна  зробити висновок, що підприємство має  достатньо коштів, для негайного погашення всіх своїх поточних зобов'язань 
3. Коефіцієнт швидкої  ліквідності:
К 2016р.  =  2606,6 / 769,5 = 3,39
К 2017р.  =    985,1 / 218,3 = 4,51
К 2018р.  =  1421,7 / 331,1 = 4,29
К 2019р.  =  505,4 / 637,5 = 0,79
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів
Протягом останніх років коефіцієнт знаходиться значно вище рекомендованого значення.
Аналізуючи коефіцієнт  швидкої ліквідності можна  зробити висновок, що підприємство станом на 31 грудня 2019 року на кожну запозичену гривню  має 0,79 гривень власних коштів.
4.	Коефіцієнт структури капіталу:
К 2016р.  =  14606,4 -769,5 = 13836,9
К 2017р.  =  18166,1 - 218,3 = 17947,8
К 2018р.  =  18375,8 - 331,1 = 18044,7
К 2019р.  =  17956,1 - 637,5 = 17318,6
Коефіцієнт структури капіталу свідчить, що протягом останніх років підприємство у  своїй фінансово-господарській діяльності використовувало свої обігові кошти, Показники протягом  останніх років стабільні і робочого капіталу достатньо.
Отже, станом на 31 грудня 2019 року, підприємство має високий рівень показників ліквідності, що свідчить про належний рівень його платіжної готовності, стійкий фінансовий стан та достатній рівень робочого капіталу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори зі строком виконання у 2019 роцi виконанi. Замовлення носять поточний характер.

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)
Товариство планує  продовжувати займатися у 2020 роцi вирощуванням зернових сiльськогосподарських культур. З власниками земельних паїв укладено договори оренди. У 2020 роцi Товариство планує поширити реалiзацiю програми сiльськогосподарського виробництва. Передбачається збiльшення обсягiв вирощування зернових та технiчних культур на 15% на орендованих сiльськогосподарських угiддях,  але специфіка діяльності підприємства дуже залежна від  погодних умов - злив, буранів, засухи та інших природних явищ. Реконструкцiя не планується.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом 2019 року дослiдження та розробки товариством не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Протягом 2019 року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. 
Подiї пiсля дати балансу: Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2019 року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме:
 - Нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, не були об'явленi банкрутами; 
- Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їх вартостi, визначеної на дату балансу, не проводилася; 
- Iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств, яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових бiржах, не отримувалась (Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств); 
-  Продаж запасiв, який свiдчить про необґрунтованостi оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу, не проводилася; 
- Матерiали про уточненнi розмiру страхового вiдшкодування, переговори по якому велися на звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались; 
- Помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової звiтностi, не були виявленi; 
- Рiшення про реорганiзацiю Товариства не приймалося; 
- Придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося; 
- Рiшення про припинення операцiй, якi складають значну частину основної дiяльностi пiдприємства, не приймались; 
- Знищення (втрата) активiв пiдприємства внаслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха чи iншої надзвичайної подiї не вiдбувалося; 
- Контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не складалися;
 - Законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися;
 - Дивiденди протягом 2019 року не нараховувались.   
 - Дивiденди за звiтний перiод пiсля дати балансу оголошенi не були.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

IV. Інформація про органи управління

Орган управління
Структура
Персональний склад
Директор
Директор
Хоронько Володимир Олексiйович
Наглядова рада
Голова наглядової ради
Мальцева Наталя Костянтинiвна
Наглядова рада
Член наглядової ради
Нємченко  Ольга Іванівна
Наглядова рада
Член наглядової ради
Чеботарьова Олена Олександрівна
Ревізор
Ревізор
Рябова Наталя Зотіївна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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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
Директор
Хоронько Володимир Олексiйович
1962
вища, Горлiвська фiлiя Донецького полiтехнiчного iнституту, iнженер-механiк
38
ВАТ "Олександрiвський райагрохiм", 05488265, Голова правління
20.04.2011, Термін повноважень необмежений
Опис
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством,  "Положенням про Директора" Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним.
У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор Товариства. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.
До компетенції Директора належить:
- організація виконання рішень загальних зборів і Наглядової ради Товариства:
- здійснення безпосереднє та через сформований їм апарат поточного керівництва Товариством з метою забезпечення його ефективної діяльності й збереження майна;
- організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства та реалізації виробленої продукції (наданих послуг);
- укладання від імені Товариства договорів, угод, і інших правочинів, з дотриманням наступного порядку:
*якщо ринкова вартість правочину становить менше ніж 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на власний розсуд без отримання згоді Наглядової ради;
*якщо ринкова вартість правочину становить від 10 до 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на підставі рішення Наглядової ради Товариства про проведення такого правочину відповідно до Статуту Товариства;
*якщо ринкова вартість правочину перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на підставі рішення загальних зборів акціонерів про проведення такого правочину відповідно до Статуту Товариства;
-формування апарата Товариства, приймання й звільнення працівників, укладання цивільно-правових і трудових договорів з усіма категоріями працівників Товариства, за винятком випадків, коли відповідно до Статуту або рішення загальних зборів акціонерів на підписання таких договорів уповноважена інша особа;
-установлення розміру винагороди працівників Товариства, крім членів Наглядової Ради і Ревізора;
-затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
-затвердження складу і величини витрат на виробництво, ціни продукції, що випускається (наданих послуг, виконаних робіт);
-забезпечення ведення бухгалтерського, податкового, статистичного й інших видів обліку в Товаристві, своєчасної здачі в державні органі й фонди обов'язкової звітності;
-ініціювання в Наглядовій раді Товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів у наступних випадках:
*порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
*за необхідності здійснення Товариством значного правочину (угоди, договору);
-організація повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів, про внесення змін до порядку денного загальних зборів, про рішення, прийняті на загальних зборах, направлення акціонерам Товариства іншої інформації й повідомлень, передбачених законодавством, Статутом Товариства, або дорученням (рішенням) Наглядової ради Товариства;
забезпечення своєчасного й повного розкриття інформації Товариства відповідно до вимог Закону України " Про цінні папери й фондовому ринку"
-забезпечення функціонування належної системи внутрішнього й зовнішнього контролю над фінансово господарською діяльністю Товариства;
-установлення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та/або таких, що с конфіденційною інформацією.
За виконанням викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi сплачена винагорода у формі заробiтної плати згідно штатного розкладу.
В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Попереднi посади за 5 років: ПрАТ "Олександрівський райагрохім" - директор. На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає.Змін протягом року не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2
Голова наглядової ради
Мальцева Наталя Костянтинiвна
1953
середня спецiальна, ,Харкiвськiй облiково-кредитний технiкум, бухгалтер
40
ВАТ "Олександрiвський райагрохiм", 05488265, Бухгалтер.
07.04.2017, Обрано терміном на 3 роки.
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про наглядову раду".
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та "Положенням про Наглядову раду". У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням
Як голові наглядової ради винагорода не виплачувалася.В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Протягом року змін не було.
Протягом 5 років не займає посад на будь-яких підприємствах, пенсіоонерка. Непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не має.Посадова особа є акціонером товариства.
3
Член наглядової ради
Нємченко  Ольга Іванівна
1954
середня специальна, Донецький кооперативний технікум, товарознавець промислових товарів
46
Олександрівське ПТУ № 148-касир., 33913374, Олександрівське ПТУ № 148-касир.
07.04.2017, призначено терміном на 3 роки.
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi  статутом та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються загальними зборами акціонерів відповідно до цього статуту, а також внесення змін до цих Положень;
-підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цім статутом;
-прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
-обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до цього Статуту;
-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства та про внесення змін до порядку денного зборів;
-вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-вирішення питань, передбачених п.п.18.6 цього Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів кредиту, займу, застави, відчуження майна), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, з яким Товариство уклало договір про відкриття акціонерам рахунків в цінних паперах і депозитарію цінних паперів. Затвердження умов договорів які укладаються з ними та їх припинення, встановлення розміру оплати послуг зберігання та депозитарію;
-прийняття рішення про призначення особи, відповідальної за зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
-надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до п. 7.11 цього Статуту;
-затвердження "Положення про зберігання та надання інформації" та інших внутрішніх Положень Товариства;
-встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень акціонерів;
-визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами:
-визначення переліку відомостей, які становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, встановлення способів (системи) захисту такої інформації);
-ведення обліку осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації Товариства;
-ведення обліку афілійованих осіб Товариства;
-здійснення контролю за своєчасним та повним розкриттям інформації Товариства відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
-забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
-ініціювання проведення позачергових зборів акціонерів Товариства у випадках, встановлених цим Статутом;
-ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
-надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо розміру дивідендів;
-надання Директору Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товаристві,
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом. 
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради  винагорода, в тому числі в натуральній формі,  не виплачувалась. Посади, які посадова особа займала протягом останніх 5 років займала посаду бухгалтера ПРАТ "Олександрівський райагрохім". На теперішній час не є працівником товариства та не обiймає посади на iнших пiдприємствах , пенсіонерка. 
Непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не має.Посадова особа не є акціонером товариства.
4
Член наглядової ради , головний бухгалтер
Чеботарьова Олена Олександрівна
1971
вища, Сумський національний аграрний університет, кваліфікація "спеціаліст з обліку і аудиту"
27
ПрАТ "Олександрівський Райагрохім", 05488265, В.о. головного бухгалтера
07.04.2017, призначено терміном  на 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi  статутом та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються загальними зборами акціонерів відповідно до цього статуту, а також внесення змін до цих Положень;
-підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цім статутом;
-прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
-обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до цього Статуту;
-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства та про внесення змін до порядку денного зборів;
-вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-вирішення питань, передбачених п.п.18.6 цього Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів кредиту, займу, застави, відчуження майна), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, з яким Товариство уклало договір про відкриття акціонерам рахунків в цінних паперах і депозитарію цінних паперів. Затвердження умов договорів які укладаються з ними та їх припинення, встановлення розміру оплати послуг зберігання та депозитарію;
-прийняття рішення про призначення особи, відповідальної за зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
-надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до п. 7.11  Статуту;
-затвердження "Положення про зберігання та надання інформації" та інших внутрішніх Положень Товариства;
-встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень акціонерів;
-визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами:
-визначення переліку відомостей, які становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, встановлення способів (системи) захисту такої інформації);
-ведення обліку осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації Товариства;
-ведення обліку афілійованих осіб Товариства;
-здійснення контролю за своєчасним та повним розкриттям інформації Товариства відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
-забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
-ініціювання проведення позачергових зборів акціонерів Товариства у випадках, встановлених цим Статутом;
-ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
-надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо розміру дивідендів;
-надання Директору Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товаристві,
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом. 
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради  винагорода, в тому числі в натуральній формі,  не виплачувалась.
Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї:
- здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку,  контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ;
- забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi ПрАТ й у його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання  робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової  дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй,  складання обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками , правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства;
здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниї зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.
Повноваження:
- здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити пропозицiї про призначення на  посаду  й звiльнення фахiвцiв бухгалтерiї;
- установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих працiвникiв;
- перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, що служать пiдставою для приймання й видачi коштiв i товарно-матерiльнихi iнших цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й не приймаються до виконання матерiально вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а також установами банку;
- не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi суперечать чинному законодавству й уставновленому порядку приймання, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi сплачена заробiтна плата як головному бухгалтеру згідно штатного розкладу. .В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Посади, які посадова особа займала протягом 5 років:
ПрАТ "Олександрівський Райагрохім"- в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Призначено на посаду головного бухгалтера 25.03.2013р., термін повноважень необмежений. Протягом року змін не було.
Непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не має. На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає. Посадова особа не є акціонером товариства.
5
Ревізор
Рябова Наталя Зотіївна
1973
середня спеціальна,  Олександрівське ПТУ № 148, бухгалтер
27
КСП "Б.Хмельницького", 00854883, бухгалтер
08.04.2016, Обрано терміном на 5 років
Опис
Права та обов'язки Ревізора, порядок його діяльності визначаються законом, та  "Положенням про Ревізора та перевірки фінансово-господарської діяльності" Товариства, яке затверджується рішенням загальних зборів Товариства, а також договором, що укладається з Ревізором..
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради за її згодою в порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду Товариства.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та в інших випадках за рішенням загальних зборів. Директор та інші посадові особи Товариства забезпечують Ревізору доступ до інформації Товариства в межах, передбачених Положенням про Ревізора Товариства.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому' міститься інформація, передбачена законодавством та Положенням про Ревізора Товариства. Права та обов'язки, порядок діяльності Ревізора визначається законом, цим Статутом, "Положенням про Ревізора та перевірки фінансово-господарської діяльності" Товариства, яке затверджується рішенням загальних зборів Товариства а також договором, що укладається з Ревізором.
За виконання обов'язкiв та повноважень ревізора винагорода  не передбачена нi в грошовiй нi в натуральнiй формах і в звітному році не виплачувась.
Посади, які посадова особа займала протягом 5 років:
заступник головного бухгалтера  ПрАТ "Олександрівський Райагрохім". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Змін протягом року не було. Непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій




прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Директор
Хоронько Володимир Олексiйович
800794
74,558840
800794
0
Голова наглядової ради
Мальцева Наталя Костянтинiвна
38861
3,618198
38861
0
член наглядової ради , головний бухгалтер
Чеботарьова Олена Олександрівна
0
0,000000
0
0
Член наглядової ради
Нємченко  Ольга Іванівна
0
0,000000
0
0
Ревізор
Рябова Наталя Зотіївна
0
0,000000
0
0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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

Зміст інформації:
Розмір винагороди посадовим особам визначено укладеним трудовим договором (контрактом) з посадовою особою Контрактами, укладеними з посадовими особами Товариства не передбачено будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Протягом 2019 року ПрАТ "Олександрівський райагрохім" працювало в умовах фінансово-політичної кризи та проведення ООС, але стратегія розвитку підприємства, реалізована в останні роки, дозволило йому стабільно працювати, збільшуючи обсяги виробництва. 
Товариство спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва: 
-		озима пшениця;
-	  насіння соняшнику;
-	  кукурудза на зерно;
-	  горох на насіння;
-	  ячмінь ярий;
-	  просо.

За 2019 рік   було засiяно:  пшениця озима  на площi 740 га;  соняшник на площі  530,33 га;
кукурудза на зерно на площі  130,44 га; горох на насіння на площі 50,17 га, ячмінь ярий на площі 82,33 га, просо на площі  17,89 га.



За основним  видом  діяльності, вирощування зернових культур, протягом останніх 2-х років:
            Чистий дохід, тис. грн.                                  Зібрано, ц 
                                                                                  
                                 пшениця    соняшник      кукурудза   горох     ячмінь      просо

2018  рік         19 045,0         16 000,0         10 994,0      7 140,0      150,0        -           -

2019  рік         15 706,5         25 160,0         11 226,0      3 990,1      903,1    2 716,9        210,0

2. Інформація про розвиток емітента
Для поліпшення та відновлення грунту, необхідно постійно здійснювати  сівообмін, тому на 2020 рік заплановано сіяти  пшеницю, ячмінь. Сонячник, кукрудзу просо та горох. У 2020 році Товариство планує збільшити обсяги вирощування зернових та технічних культур на орендованих сільськогосподарських  угіддях. Цей вид діяльності має перспективне значення, але залежить від погодних умов - злив, буранів, засухи та інших природних явищ.
На 2019 рік Товариство укладало договори оренди земельних паїв загальною площею 1710 га.  Товариство не планує  збiльшення  орендованої площi земель, на 2020 рік укладено договорів оренди земельних паїв загальною площею 1620 га. 
Нараховання   за оренду паїв з кожним роком збільшується, не зважаючи на зменшення орендованої площі:
2017 р .- 3 065,7 тис .грн., у 2018 р. - 3 657,9 тис. грн. , у 2019 р. - 3 466,5 тис. грн.
 Запланований курс на обробку землi й вирощування зернових сiльськогосподарських культур - програма довгострокова i програма - максимум, яка полягає у виходi з незадовiльної економiчної ситуацiї на одержання прибутку для задоволення потреб Товариства.
Продукцiя, яка вирощується Товариством, якiсна, має товарний вигляд, користується попитом та має помiрнi цiни. Товариство у своєму розпорядженнi має достатнiй технiчний потенцiал та підтримує його у належному технічному стані, щоб бути конкурентоспроможними на ринку збуту, але в умовах жорсткої конкуренції  виникає постійна необхідність у переоснащенні виробничих потужностей. Так протягом 2019 року було придбано сільськогосподарської техніки на суму 4 059,3 тис. грн.:
Борона ротаційна Green Star 5,8 -1 шт., Жниварка для збирання соняшника  ЖНС-7,4 - 2 шт., Зернозбиральний комбайн Jon Deere STS 9670 - 1 шт., Жниварка Jon Deere 625 R - 1шт., Візок для перевезення жниварок - 1 шт.
Товариство не має намiрiв здiйснювати капiтальне будiвництво, в планах Товариства придбати самохідний оприскувач "JOHN DEERE".

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
Ми не здійснювали  укладення деривативів та не вчиняли правочинів щодо похідних інструментів

Зокрема:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Для забезпечення фiнансової стабiльностi в країнах з високим розвитком економiки набув поширення метод управлiння ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функцiонування та розвитку ринку похiдних строкових контрактiв. Такий метод управлiння ризиками на товариствi вiдсутнiй.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
У фiнансовiй дiяльностi найбiльш значними цiновими ризиками є ризик змiни вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Так як товариство не користується кредитами, то схильнiсть до кредитного ризику  відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.
В своїй діяльності Товариство керується Статутом в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Протокол від 08.04.2016р., а також внутрішніми документами (положеннями) затвердженими Протоколом  від 20 квітня 2011 року:
-	Положення про загальні збори";
-	"Положення про Наглядову раду" 
-	"Положення про виконавчий орган - директора ";
-	"Положення про Ревізора  та перевірки фінансово-господарської діяльності".
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
-	загальні збори акціонерів
-	Наглядова рада
-	Директор
-	Ревізор.

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством України вимоги немає.

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
Товариство у своїй діяльності не відхиляється  від положень кодексу корпоративного управління та не приймало рішення не застосовувати деякі положення корпоративного кодексу, так як Товариство кодекс не приймало.
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
22.04.2019
Кворум зборів **
78,177000
Опис
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1  Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження  регламенту проведення загальних зборів Товариства.
3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік.
4. Затвердження звіту  та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік. 
5. Затвердження звіту  Наглядової ради  за 2018 рік.
6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання.
1.1 Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії Шарапов В.Е., члени лічильної комісії - Санніков  В.М.
1.2 Підрахунок голосів з першого питання порядку денного доручити реєстраційної комісії як тимчасової лічильної комісії зборів.

Голосували: 
"За" - : 839655  голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З другого питання:
2.1 Затвердити наступний регламент зборів: Для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хв., Для обговорення - до 10 хв. кожному акціонеру.
2.2 Затвердити наступний порядок голосування: З усіх питань порядку денного голосувати бюлетенями, де вказано кількість голосів. Підрахунок голосів доручити лічильної комісії.

Голосували: 
"За" - : 839655  голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З третього питання:
3.1 Затвердити  звіт Директора  ПрАТ "Олександрівський Райагрохім" про діяльність Товариства за 2018р. 
3.2 Затвердити  основні напрямки роботи Товариства на 2019р. 

Голосували: 
"За" - : 839655  голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З четвертого питання:
4.1	Затвердити звіт ревізора ПрАТ "Олександрівський Райагрохім" за 2018р. 
4.2 Висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності, балансу та звіту ПрАТ "Олександрівський Райагрохім" за 2018 р. прийняти до відома.

Голосували: 
"За" - : 839655 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З п'ятого питання:
5.1 Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "Олександрівський Райагрохім" за 2018 р. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.
Голосували: 
"За" - : 839655  голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З шостого питання:
7.1 Затвердити фінансову звітність ПрАТ "Олександрівський Райагрохім" (річний баланс і фінансовий звіт) за 2018р.

Голосували: 
"За" - : 839655  голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З сьомого питання:
7.1 Чистий прибуток в сумі 2 200 254,31 грн.  залишити у розпорядженні Товариства, розподіл прибутку не здійснювати . Фонд дивідендів не створювати, дивіденди за підсумками 2018р.  не виплачувати.

Голосували: 
"За" : 839655 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З восьмого питання:
8.1 Дати згоду директору ПрАТ"Олександрівський Райагрохім" на попереднє затвердження значних правочинів,які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення. 

  Голосували: 
"За" : 839655 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, 
 "Утримались" - 0  голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.
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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 голосуючих акцій
X


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

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


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)
Позачергові збори не скликались.

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


Виконавчий орган


Ревізійна комісія (ревізор)


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 чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

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

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Мальцева Наталя Костянтинiвна

X
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про наглядову раду".
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та "Положенням про Наглядову раду". У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
Нємченко  Ольга Іванівна

X
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi  статутом та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються загальними зборами акціонерів відповідно до цього статуту, а також внесення змін до цих Положень;
-підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цім статутом;
-прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
-обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до цього Статуту;
-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства та про внесення змін до порядку денного зборів;
-вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-вирішення питань, передбачених п.п.18.6 цього Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів кредиту, займу, застави, відчуження майна), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, з яким Товариство уклало договір про відкриття акціонерам рахунків в цінних паперах і депозитарію цінних паперів. Затвердження умов договорів які укладаються з ними та їх припинення, встановлення розміру оплати послуг зберігання та депозитарію;
-прийняття рішення про призначення особи, відповідальної за зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
-надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до п. 7.11 цього Статуту;
-затвердження "Положення про зберігання та надання інформації" та інших внутрішніх Положень Товариства;
-встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень акціонерів;
-визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами:
-визначення переліку відомостей, які становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, встановлення способів (системи) захисту такої інформації);
-ведення обліку осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації Товариства;
-ведення обліку афілійованих осіб Товариства;
-здійснення контролю за своєчасним та повним розкриттям інформації Товариства відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
-забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
-ініціювання проведення позачергових зборів акціонерів Товариства у випадках, встановлених цим Статутом;
-ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
-надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо розміру дивідендів;
-надання Директору Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товаристві,
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.
Чеботарьова Олена Олександрівна

X
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi  статутом та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються загальними зборами акціонерів відповідно до цього статуту, а також внесення змін до цих Положень;
-підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цім статутом;
-прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
-обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до цього Статуту;
-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства та про внесення змін до порядку денного зборів;
-вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-вирішення питань, передбачених п.п.18.6 цього Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів кредиту, займу, застави, відчуження майна), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, з яким Товариство уклало договір про відкриття акціонерам рахунків в цінних паперах і депозитарію цінних паперів. Затвердження умов договорів які укладаються з ними та їх припинення, встановлення розміру оплати послуг зберігання та депозитарію;
-прийняття рішення про призначення особи, відповідальної за зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
-надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до п. 7.11 цього Статуту;
-затвердження "Положення про зберігання та надання інформації" та інших внутрішніх Положень Товариства;
-встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень акціонерів;
-визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами:
-визначення переліку відомостей, які становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, встановлення способів (системи) захисту такої інформації);
-ведення обліку осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації Товариства;
-ведення обліку афілійованих осіб Товариства;
-здійснення контролю за своєчасним та повним розкриттям інформації Товариства відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
-забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
-ініціювання проведення позачергових зборів акціонерів Товариства у випадках, встановлених цим Статутом;
-ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
-надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо розміру дивідендів;
-надання Директору Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товаристві,
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
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
Товариство не готує інформацію про діяльність Наглядової ради  відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
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)
 
 
не створено.
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.

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
Товариство не готує інформацію про діяльність Наглядової ради  відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
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)
Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,та /або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором та/або ревізором цього товариства.

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 із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

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

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

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

X
Інше (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2019 року Наглядовою радою проведено шість засідань, на яких було розглянуті питання, віднесені чинним законодавством, Статутом  та Положенням про Наглядову раду Товариства,  до її компетенції. - Визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проекту порядку денного та проектів рішень річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Формування складу тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування; надання згоди на укладання значних правочинiв, згiдно до вимог законодавства та Статуту; розгляд та затвердження звіту ревізора та фінансового звіту Товариств.
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 (зазначити)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Хоронько Володимир Олексiйович
До компетенції Директора належить:
- організація виконання рішень загальних зборів і Наглядової ради Товариства:
- здійснення безпосереднє та через сформований їм апарат поточного керівництва Товариством з метою забезпечення його ефективної діяльності й збереження майна;
- організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства та реалізації виробленої продукції (наданих послуг);
- укладання від імені Товариства договорів, угод, і інших правочинів, з дотриманням наступного порядку:
*якщо ринкова вартість правочину становить менше ніж 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на власний розсуд без отримання згоді Наглядової ради;
*якщо ринкова вартість правочину становить від 10 до 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на підставі рішення Наглядової ради Товариства про проведення такого правочину відповідно до Статуту Товариства;
*якщо ринкова вартість правочину перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на підставі рішення загальних зборів акціонерів про проведення такого правочину відповідно до Статуту Товариства;
-формування апарата Товариства, приймання й звільнення працівників, укладання цивільно-правових і трудових договорів з усіма категоріями працівників Товариства, за винятком випадків, коли відповідно до Статуту або рішення загальних зборів акціонерів на підписання таких договорів уповноважена інша особа;
-установлення розміру винагороди працівників Товариства, крім членів Наглядової Ради і Ревізора;
-затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
-затвердження складу і величини витрат на виробництво, ціни продукції, що випускається (наданих послуг, виконаних робіт);
-забезпечення ведення бухгалтерського, податкового, статистичного й інших видів обліку в Товаристві, своєчасної здачі в державні органі й фонди обов'язкової звітності;
-ініціювання в Наглядовій раді Товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів у наступних випадках:
*порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
*за необхідності здійснення Товариством значного правочину (угоди, договору);
-організація повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів, про внесення змін до порядку денного загальних зборів, про рішення, прийняті на загальних зборах, направлення акціонерам Товариства іншої інформації й повідомлень, передбачених законодавством, Статутом Товариства, або дорученням (рішенням) Наглядової ради Товариства;
забезпечення своєчасного й повного розкриття інформації Товариства відповідно до вимог Закону України " Про цінні папери й фондовому ринку"
-забезпечення функціонування належної системи внутрішнього й зовнішнього контролю над фінансово господарською діяльністю Товариства;
-установлення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та/або таких, що с конфіденційною інформацією.
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
Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
Оцінка роботи виконавчого органу
Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Поточний контроль за фінансово-господарської діяльністю Товариства протягом звітного року здійснював ревізор який не виявив недозволеного або протиправного використання активів, невідповідності фінансових операцій та бухгалтерських проводок вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку. Фактична реалізація функцій ревізораї протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 рік. Звіт ревізора не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2019 рік. 
Звіт ревізора було розглянуто на засіданні Наглядової ради (Протокол від 26 березня 2020 року) й  затверджено загальними зборами акціонерів (протокол від 23  квітня 2020 року). 
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізором   не проводились.
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 (осіб)
1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
1
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 
Ні
Так
Ні
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
Ні
Ні
Так
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 
Ні
Ні
Ні
Так
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
ні
Які документи передбачені 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 (зазначити) 
"Про виконавчий орган -директора  ПрАТ "Олександрівський Райагрохім"

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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 сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Так
Так
Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Так
Так
Так
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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 власнї 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)


* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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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
Хоронько Володимир Олексiйович
д/н
78,177038
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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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
1074043
234388
Закон України "Про депозитарну систему"
12.10.2014
Опис
Всього акціонерів 97 фізичних особи, які володіють 1 074 043 шт. простих іменних акцій. 95 акціонерів, які володіють 234388 простими іменними акціями,  не  уклали угод із Зберігачем, відповідно  до  п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему"  (власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені до 12.10.2014р. У разі якщо власники ЦП до зазначеної дати  не уклали договори з депозитарними установами,  то  на акції цих власників накладається обмеження прав  при визначені кворуму  та при голосуванні).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб з числа фізичних осіб які мають повну дієздатність, та або юридичних осіб - акціонерів. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання рішенням загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради повинен виконувати  свої обов'язки  особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
   Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка мас повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. Директор обирається Загальними зборами Товариства.
У разі тимчасової неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою за письмовою згодою Наглядової ради.
Строк повноважень директора необмежений. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, "Положенням про Директора" Товариства та договором (контрактом) з ним.
Наглядова рада має право відсторонити від виконання обов'язків Директора виключно у випадку, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.
До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме  повноваження одноосібного виконавчого органу, та скликати позачергові загальні збори протягом 30 днів

Загальні збори обирають Ревізора з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень Ревізора - 5 років.
Не може бути Ревізором особа, яка є Директором, членом Наглядової ради, корпоративним секретарем Товариства ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
Зміна органу Товариства з Ревізора на Ревізійну комісію та/або зміна його компетенції відбувається виключно за рішенням загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та "Положення про Ревізора та перевірки фінансово-господарської діяльності".

9) повноваження посадових осіб емітента
До виключної компетенції Наглядової ради належить;
-	затвердження Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються загальними зборами акціонерів відповідно до цього статуту, а також внесення змін до цих Положень;
-	підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-	прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
-	прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
-	прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-	прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-	затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цім статутом;
-	прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
-	обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
-	обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-	визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до цього Статуту;
-	визначення дати складення переліку7 акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства та про внесення змін до порядку7 денного зборів;
-	вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-	вирішення питань, передбачених п.п.18.6 цього Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів кредиту, займу, застави, відчуження майна), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
-	визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-	прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-	прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, з яким Товариство уклало договір про відкриття акціонерам рахунків в цінних паперах і депозитарію цінних паперів. Затвердження умов договорів які укладаються з ними та їх припинення, встановлення розміру оплати послуг зберігання та депозитарію;
-	прийняття рішення про призначення особи, відповідальної за зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
-	надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до п. 7.11 цього Статуту;
-	затвердження "Положення про зберігання та надання інформації" та інших внутрішніх Положень Товариства;
-	встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень акціонерів;
-	визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами:
-	визначення переліку відомостей, які становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, встановлення способів (системи) захисту такої інформації);
-	ведення обліку осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації Товариства;
-	ведення обліку афілійованих осіб Товариства;
-	здійснення контролю за своєчасним та повним розкриттям інформації Товариства відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
-	забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
-	ініціювання проведення позачергових зборів акціонерів Товариства у випадках, встановлених цим Статутом;
-	ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
-	надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо розміру дивідендів;
-	надання Директору Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товаристві,
-	вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом.
До компетенції Директора належить:
-	організація виконання рішень загальних зборів і Наглядової ради Товариства:
-	здійснення безпосереднє та через сформований їм апарат поточного керівництва Товариством з метою забезпечення його ефективної діяльності й збереження майна;
-	організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства та реалізації виробленої продукції (наданих послуг);
-	укладання від імені Товариства договорів, угод, і інших правочинів, з дотриманням наступного порядку:
*якщо ринкова вартість правочину становить менше ніж 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на власний розсуд без отримання згоді Наглядової ради;
*якщо ринкова вартість правочину становить від 10 до 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на підставі рішення Наглядової ради Товариства про проведення такого правочину відповідно до Статуту Товариства;
*	якщо ринкова вартість правочину перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - правочин укладається Директором на підставі рішення загальних зборів акціонерів про проведення такого правочину відповідно до Статуту Товариства;
-	формування апарата Товариства, приймання й звільнення працівників, укладання цивільно-правових і трудових договорів з усіма категоріями працівників Товариства, за винятком випадків, коли відповідно до Статуту або рішення загальних зборів акціонерів на підписання таких договорів уповноважена інша особа;
-	установлення розміру винагороди працівників Товариства, крім членів Наглядової Ради і Ревізора;
-	затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
-	затвердження складу і величини витрат на виробництво, ціни продукції, що випускається (наданих послуг, виконаних робіт);
-	забезпечення ведення бухгалтерського, податкового, статистичного й інших видів обліку в Товаристві, своєчасної здачі в державні органі й фонди обов'язкової звітності;
-	ініціювання в Наглядовій раді Товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів у наступних випадках:
*	порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
*	за необхідності здійснення Товариством значного правочину (угоди, договору);
-	організація повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів, про внесення змін до порядку денного загальних зборів, про рішення, прийняті на загальних зборах, направлення акціонерам Товариства іншої інформації й повідомлень, передбачених законодавством, Статутом Товариства, або дорученням (рішенням) Наглядової ради Товариства;
забезпечення своєчасного й повного розкриття інформації Товариства відповідно до вимог Закону України " Про цінні папери й фондовому ринку"
-	забезпечення функціонування належної системи внутрішнього й зовнішнього контролю над фінансово господарською діяльністю Товариства;
-	установлення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та/або таких, що с конфіденційною інформацією;
-	інші розпорядчі та господарські функції з урахуванням обмежень, установлених Статутом Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством,  статутом та "Положенням про Директора" Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір з Директором підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

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
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
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щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України  
"Про цінні папери та фондовий ринок"
у Звіті про корпоративне управління
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Адресат:

АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ 
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ
 
Предмет завдання 
Звіт незалежного аудитора (надалі - Звіт)  складено за результатами виконання  завдання ПП "АУДИТ-К" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності  - №532) на підставі договору №10-02 від 17.01.2020р. та у відповідності до:
-	Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року №22558-VIII;
-	Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості  3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)"  (надалі МСЗНВ 3000).
Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації наведеної, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3  статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у Звіті про корпоративне управління    ПрАТ "Олександрійський райагрохім" (надалі Товариство) за  рік, що закінчився  31 грудня 2019року, й включає:
-	опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
-	перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
-	інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
-	порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
-	повноваження посадових осіб емітента.
Інформація наведена у предметі завдання є якісною, більш суб'єктивною ніж об'єктивною та історичною.

Ідентифікація застосованих критеріїв:
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі -встановлені критерії):  
-	Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI;
-	пунктів 5-9 частини 3  статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV;
-	Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII;
-	Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з  цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VIІ додатка 38  до цього Положення.

Властиві обмеження 
Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властиві предмету завдання, а саме:
-	Оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.
-	Цей звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості призначений виключно для конкретних користувачів: керівництва та акціонерів товариства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому він не призначений для надання та використання іншими сторонами.

Відносна відповідальність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління., що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
	Відповідно до ст.7 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що була надана аудитору для виконання цього завдання.
 	Аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосованих  критеріїв і  незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації,  зазначеної у пунктах 5-9 частини 3  статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік та перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)
Завдання виконувалося відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненості, шо не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)". 

Застосовані вимоги контролю якості
Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми є незалежними по відношенню  від Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в юрисдикції до нашого завдання з надання  впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. 
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.
Перегляд виконаної роботи
 Ми виконали завдання з надання з обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Олександрівський райагрохім". Виконана робота включала оцінку відповідності інформації наданої у предметі завдання застосованим критеріям.
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:
-	отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
-	дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
-	дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
-	дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
-	дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії або окремої посади ревізора;
-	дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноособового виконавчого органу Товариства;
-	ознайомлення з випискою з рахунку цінних паперів, наданою ПАТ "Національний депозитарій України" на предмет перевірки зазначеної в ній інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
-	ознайомлення з інформацією із зовнішніх джерел стосовно судових справ, діяльності на ринку цінних паперів та іншою загальнодоступною інформацією та її відображення у звіті;
-	аналізу переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства, на їх відношення до фактичного контролю над Товариством.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради,  протоколи зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів. Аудитор виконав тести засобів внутрішнього контролю на підставі свого професійного судження та у відповідності з вимогою МСА.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку з застереженням.

Основа для думки з застереженням
Під час виконання завдання ми не змогли отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками через те, що спеціального документу, яким описується така інформація Товариством не створено і не затверджено. Аудиторська перевірка  річної фінансової звітності за 2018-2019 роки Товариством не проводилася.
Однак у Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками  здійснює менеджмент Товариства, дії якого спрямовані на мінімізацію ризиків, упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний)і подальший  контроль.
Ми висловлюємо довіру управлінському персоналу ПрАТ "Олександрівський райагрохім" та вважаємо, що можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, але не всеохоплюючим. 
Розкриття, на рівні річного звіту інформації емітента,  щодо стану корпоративного управління Товариства, достатнє.
Інша інформація Звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Товариства  несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3   статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VIІ додатка 38  до  "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого Рішенням Національної комісії з  цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).
Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:
1)	посилання на:
а)   власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно    вирішило   застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавчі вимоги.
	2)  Товариство відхиляється  від   положень  кодекс корпоративного управління, 
                  в підпунктах "а" або "б" пункту 1     - пояснення Товариства, від яких частин 
                  кодексу корпоративного управління  він відхиляється і причини таких відхилень. 
                  Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення  кодексу 
                  корпоративного управління зазначені в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він 
                  обґрунтовує причини таких дій;
2)	інформацію про проведені загальні збори акціонерів(учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень
3)	персональний склад наглядової ради та колегіального органу (за наявності) Товариства,  комітетів (за наявності), інформацію  про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Наша думка щодо Звіту  про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту  про корпоративне управління і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.
У зв'язку  з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини  3   статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту  про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту  про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо до висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Директор  ПП "АУДИТ-К"	                                                    Н.В.Тісленко
незалежний аудитор

84313, м. Краматорськ,
Проспект Миру, буд.8      14 лютого 2020р.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
д/н
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи*
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій





прості іменні
привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
Хоронько Володимир Олексiйович
800794
74,558840
800794
0
Усього
800794
74,558840
800794
0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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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
Прості бездокументарні іменні
1074043
1,84
Товариством не здiйснюється торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно-оформленi позабiржовi ринки ЦП). Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах). Намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято. Додаткової емiсiї акцiй не було.
д/н
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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
16.07.2010
545/1/10
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA 4000078356
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1,84
1074043
1976239,12
100,000000
Опис
Товариством не здiйснюється торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно-оформленi позабiржовi ринки ЦП). Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах). Намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято. Додаткової емiсiї акцiй не було.
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

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



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Хоронько Володимир Олексійович
800794
74,558840
800794
0
Усього
800794
74,558840
800794
0
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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
16.07.2010
545/1/10
UA4000078356
1074043
1,84
839655
234388
0
Опис
Всього акціонерів 97 фізичних особи, які володіють 1 074 043 шт. простих іменних акцій. 95 акціонерів, які володіють 234388 простими іменними акціями,  не  уклали угод із Зберігачем, відповідно  до  п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему"  (власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені до 12.10.2014р. У разі якщо власники ЦП до зазначеної дати  не уклали договори з депозитарними установами,  то  на акції цих власників накладається обмеження прав  при визначені кворуму  та при голосуванні).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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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, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
7325,5
9701,6
0,0
0,0
7325,5
9701,6
будівлі та споруди
1533,5
1494,5
0,0
0,0
1533,5
1494,5
машини та обладнання
5701,7
8140,7
0,0
0,0
5701,7
8140,7
транспортні засоби
78,1
54,2
0,0
0,0
78,1
54,2
земельні ділянки




0,0
0,0
інші
12,2
12,2
0,0
0,0
12,2
12,2
2. Невиробничого призначення: 
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
будівлі та споруди
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
машини та обладнання
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
транспортні засоби
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
земельні ділянки




0,0
0,0
інвестиційна нерухомість




0,0
0,0
інші
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Усього 
7325,5
9701,6
0,0
0,0
7325,5
9701,6
Опис
Амортизацiя нараховується прямолінійним методом. За звiтний рiк нараховано амортизацiї у сумi 1 720,9 тис. грн.  (Ступінь зносу основних засобів - 47,1%.
За звiтний рiк вибуття основних засобів  не було, вибуло МНМА - 9,4 тис.грн.,  придбано та введено в експлуатацію основних засобів 4 094, 9 тис. грн. (сiльськогосподарська технiка - 4 059,3 тис.грн. та МНМА - 35,6 тис. грн.).Нематеріальні активи: первісна вартість-23,4 тис. грн., знос -12,0 тис. грн., залишкова вартість - 11,4 тис. грн.Основнi засоби, переданi в оренду, вiдсутнi.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися -1 215,6 тис. грн., ступінь використання 100%, обмежень на використання немає. Товариство не має основних засобів, оформлених у заставу та таких, щодо обмежень яких існує обмеження прав власності.
Термiн та умови користування основними засобами:
будiвлi та споруди - 50 рокiв;
машини та обладнання - 5-10 рокiв;
транспортнi засоби - 3-7 рокiв;
iншi - 5 рокiв.
Стан основних засобів за групами:
Будинки та споруди: 
первісна вартість - 3 436,6 тис .грн., знос -  1 942,1  тис. грн., залишкова вартість - 1 494,5 тис. грн. ступінь зносу - 56,5 %, ступінь використання - 100%
Машини та обладнання: 
первісна вартість - 14 275,6 тис. грн., знос - 6 134,9 тис. грн., залишкова вартість -8 140,7 тис. грн., ступінь зносу 43,0 %,ступінь використання - 100%
транспортні засоби:
первісна вартість - 473,5 тис. грн., знос - 419,3 тис. грн., залишкова вартість - 54,2 тис. грн., ступінь зносу - 88,6%, ступінь використання - 100%
інші:
первісна вартість 124,7 тис. грн.,  знос 123,9 тис. грн., залишкова вартість - 0,8 тис. грн., ступінь зносу 99,4 %, ступінь використання - 100%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
27026,9
25111,7
Статутний капітал (тис. грн.) 
1976,2
1976,2
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
1976,2
1976,2
Опис
Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 25050,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 25050,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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
0,00
X
X
у тому числі:




Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X

X
X
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0,00
X
X
Податкові зобов'язання
X
63,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
265,20
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
309,30
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
637,50
X
X
Опис
До складу інших зобов'язань віднесено:
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  - 0,9 тис. грн. ;
-  страхування - 8,7 тис. грн.;
 -оплати праці  - 33,4 тис.грн.;
  Інша поточна заборгованість:  ПДВ з авансів перерахованих -8,4 тис. грн., за оренду паїв - 115,3 тис. грн., доходи майбутніх періодів - 142,6 тис. грн.).
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Приватне підприємство "Аудит-К"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код юридичної особи
23419078
Місцезнаходження
Україна, 84313, Донецька, д/н, місто Краматорськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
0151
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
(06264) 7-21-72
Факс
(06264) 7-21-72
Вид діяльності
Аудиторські послуги
Опис
Надання обґрунтованої впевненості  щодо звіту з корпоративного управління за 2018р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
Україна, 04071, м. Київ, д/н, м. Київ, вул.Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.05.2008
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 591-04-00
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi ПАТ "НДУ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ Страхова компанія Універсальна
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
20113829
Місцезнаходження
Україна, 84000, Донецька, д/н, Смт.Олександрівка, вул. Самарська 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 377555
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацкомфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.01.2008
Міжміський код та телефон
(06269) 21493
Факс
д/н
Вид діяльності
Професійна страхова діяльність страхової компанії
Опис
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАСТА"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи
34762675
Місцезнаходження
Україна, 04050, м. Київ, д/н, м.Київ, вул. Глибочинська, б.28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 263230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НЦКПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.08.2013
Міжміський код та телефон
(044) 3613808
Факс
д/н
Вид діяльності
Професійна депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис
Зберігання та облік цінних паперів, ведення рахунків в цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державне підприємство 
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
Україна, 03680, м. Київ, д/н, м. Київ, д/н
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
вул. Антоновича, 51
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
+38 044 498 38 15
Факс
д/н
Вид діяльності
Організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис
Оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
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Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' + ' від імені учасників фондового ринку
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
22.04.2019
Загальні збори акцiонерiв
50000,00
25708,00
194,491987
укладення договорiв
22.04.2019
05488265.smida.gov.ua
Опис:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "ОЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" (далi - Товариство) вiд 22.04.2019 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 50000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 50000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 25708,0 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 194,491987%.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 839655 (вiсiмсот тридцять дев'ять тисяч шiстсот п'ятдесят п'ять) голосiв.
В зборах приймають участь акцiонери та їх представники, якi володiють 839655 акцiями (голосами) або 78,177% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) ПрАТ "ОЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 839655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.

* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження
Управлінський персонал Товариства повідомляє, що настільки їм відомо річна інформація емітента підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає  достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення  господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими  стикається Товариство  у своїй господарській діяльності.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
22.04.2019
22.04.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
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Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
за ЄДРПОУ
05488265
Територія

за КОАТУУ
1420355100
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
за КВЕД
01.11
Середня кількість працівників, осіб
26



Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон:
84000, Донецька, Олександрiвський, смт.Олександрiвка, вул.Миру, б.24 (269) 2-11-24

1. Баланс

На 31.12.2019

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
6,7
6,7
Основні засоби:
1010
7325,5
9701,6
первісна вартість
1011
14242,4
18333,8
знос
1012
(6916,9)
(8632,2)
Довгострокові біологічні активи
1020


Довгострокові фінансові інвестиції
1030


Інші необоротні активи
1090


Усього за розділом I
1095
7332,2
9708,3
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
16876,8
17387,7
у тому числі готова продукція
1103
9978,2
14041,5
Поточні біологічні активи
1110


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125


Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
33,5
34,5
у тому числі з податку на прибуток
1136


Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
757,0
51,3
Поточні фінансові інвестиції
1160


Гроші та їх еквіваленти
1165
631,2
419,6
Витрати майбутніх періодів
1170
77,3
63,0
Інші оборотні активи
1190


Усього за розділом II
1195
18375,8
17956,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200


Баланс
1300
25708,0
27664,4
Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
1976,2
1976,2
Додатковий капітал
1410
12,1
12,1
Резервний капітал
1415
347,3
347,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
22776,1
24691,3
Неоплачений капітал
1425
(     )
(     )
Усього за розділом I
1495
25111,7
27026,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
265,2

III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600


Поточна кредиторська заборгованість за:



довгостроковими зобов'язаннями
1610


товари, роботи, послуги
1615
0,5
0,9
розрахунками з бюджетом
1620
13,9
63,0
у тому числі з податку на прибуток
1621


розрахунками зі страхування
1625
10,0
8,7
розрахунками з оплати праці
1630
39,0
33,4
Доходи майбутніх періодів
1665

142,6
Інші поточні зобов'язання
1690
267,7
388,9
Усього за розділом III
1695
331,1
637,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700


Баланс
1900
25708,0
27664,4

Примітки:
На балансi Товариства станом на 31.12.2019 р. значиться незавершене будiвництво у сумi 6,7 тис.грн.(незавершене будiвництво їдальнi), протягом року змiн не було.
На балансi Товариства значаться необоротні активи, якi згiдно П(С)БО 7 "Основнi засоби", визначаються активами, станом на 31.12.19р.  первiсною вартiстю 18 333,8 тис. грн.:
-	основні засоби         - 18 245,5 тис. грн.
-	МНМА                 -    64,9 тис. грн.
-	Нематеріальні активи     - 23,4 тис.грн.
Амортизацiя нараховується прямолінійним методом. За звiтний рiк нарахована амортизацiя у сумi 1 724,7 тис. грн. (амортизація основних засобів  -1 685,3  тис. грн., амортизація  МНМА - 35,6 тис. грн., амортизація нематеріальних активів - 3,8  тис. грн.) Ступінь зносу основних засобів - 47,1%.
За звiтний рiк вибуття основних засобів не було, МНМА вибуло на суму  9,4 тис. грн., придбано та введено в експлуатацію необоротні  активи  на суму 4 100,8 тис. грн.(сiльськогосподарська технiка - 4 059,3 тис. грн. , МНМА - 35,6  тис. грн. та нематеріальні активи -5,9 тис. грн.).
Основних засобів оформлених у заставу та таких щодо обмеження прав власностi на балансi немає.
Запаси Товариства станом на 31.12.19р. складають 17 387,7 тис. грн., у тому числi: 
-	сировина та матеріали  2,2 тис. грн., 
-	паливо   272,1 тис. грн.,
-	будiвельнi матерiали   17,1  тис .грн.,
-	запаснi частини 50,5 тис. грн.,
-	мiнеральнi добрива  1232,0 тис. грн., 
-	 iншi 15,3 тис. грн., 
-	МШП 14,1 тис .грн., 
-	незавершене виробництво 1 742,9 тис .грн., 
-	продукцiя сiльськогосподарського призначення 14 041,5 тис. грн.,

Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги станом на 31.12.19р. вiдсутня. 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  станом на 31.12.18р.складає - 34,5 тис. грн.(ПДФО - 32,8 тис. грн. та військовий збір - 1,7 тис. грн.)
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.19р. складає  51,3 тис .грн. (аванси перерахованi ).
У Товариствi станом на 31.12.19р. грошовi кошти складають 419,6 тис. грн. 
Витрати майбутніх періодів склали 63,0 тис. грн.
Інші оборотні активи станом на 31.12.19р.відсутні.
Власний капiтал Товариства складає станом на 31.12.19р. - 27 026,9 тис. грн., у тому числi:
-    статутний капiтал - 1 976,2 тис.грн. -  вiдповiдає статуту та сплачено повнiстю.;
-	резервний капiтал - 347,3 тис. грн., залишився без змін.
-	додатковий капiтал - 12,1 тис. грн.(iндексацiя основних засобiв) змiн не було.
За 2019р. одержано прибуток у 1 916,0 тис .грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.19р., з урахуванням прибутку минулих років склав 24 691,3 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання - 265,2 тис.  грн. (фінансова допомога на зворотній основі) переведено до складу поточних зобов'язань, з урахуванням строку погашення. Станом на кінець звітного року відсутні.
Кредиторська заборгованiсть Товариства за роботи, послуги станом на 31.12.19р. 0,9 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.19р. складають: 
- розрахунки з бюджетом -63,0 тис. грн. (ПДВ),
- розрахунки зі страхування - 8,7  тис. грн.,
- з оплати працi - 33,4 тис. грн.(поточна).
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.19р.складають 388,9 тис. грн., у тому числi: за оренду паїв - 115,3 тис. грн., фінансова допомога на зворотній основі - 265,2 тис.  грн.  та розрахунки з ПДВ, строк якого не настав -8,4 тис. грн.Доходи майбутніх періодів  - 142,6 тис. грн.
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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
15706,5
19045,0
Інші операційні доходи
2120
85,0

Інші доходи
2240
8,0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
15799,5
19045,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(12894,9)
(15839,7)
Інші операційні витрати
2180
(988,6)
(1005,1)
Інші витрати
2270


Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(13883,5)
(16844,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)
2290
1916,0
2200,2
Податок на прибуток
2300


Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)
2350
1916,0
2200,2

Примітки:
Чистий дохiд за 2019 рiк складає 15 706,5 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції - 12 894,9 тис .грн.
Інші операційні доходи 85,0 тис грн.: 
-	Доходи від отриманих відсотків банку - 5,0 тис. грн.
-	Доходи   від списання кредиторської заборгованості зі строком позовної давності - 80,0 тис. грн.
Інші доходи - 8,0 тис. грн. (амортизація нарахована на основні засоби, придбані зва рахунок цільового фінансування.
Iншi операцiйнi витрати - 988,6  тис. грн., в тому числi:
   -  адміністративні витрати - 943,7 тис. грн.;
   -  витрати невиробничого призначення - 44,9  тис. грн. (витрати пов'язані з корпоративним управлінням)
Разом витрати - 13 883,5 тис. грн.
Прибуток за звiтний рiк складає 1 916,0 тис.грн.
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