Титульний аркуш

30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 84
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

директор



Осередчук Р.П.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00376389
4. Місцезнаходження: 82100, Україна, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Рєпiна,8
5. Міжміський код, телефон та факс: 0322415515, 0322415515
6. Адреса електронної пошти: hlibdr80@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2021, Протокол № 01/21
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): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://droghlib.com.ua/
30.04.2021

(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

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

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

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
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:
Роздiл 2. Товариство не отримувало лiцензiцй на окремi види дiяльностi
Розiдл 4. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.
Роздiл 5. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств
Роздiл 6. Товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент
Роздiл 7 Товариство за звiтний перiод не мало судових справ.
Роздiл 8 Товариство не має штрафних санкцiй за звiтний 2019рiк.
Роздiл 13-15. Товариством не заповнюється.
До Розiдлу 17 п.2-6. Товариство не випускало iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери,  крiм простих iменних акцiй.  Придбання власних акцiй про звiтного перiоду не вiдбувалось.
Роздiл 18 . Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвницва
Роздiл 19. Товариство не володiє iнформацiєю щодо володiння працiвниками товариства цiнними паперами iнших емiтентiв.
Роздiл 20. 100% акцiй належать одному акцiонеру.
Роздiл 21. Iнформацiї про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв за звiтний 2019 рiк не виникало.
Роздiл 24. п.4-5.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Роздiл 25. За звiтний 2019 рiк не приймалось рiшення щодо вчинення значних правочинiв.
Роздiли 26-28 Товариством не заповнюються.
Роздiл 31. Товариством не заповнюється, оскiльки не являється поручителем щодо забеспечення випуску боргових паперiв.
Роздiл 33. У Товариства  немає акцiонерних або корпоративних договорiв.
Роздiл 34 У Товариства  немає договорiв та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством. 
Роздiл 35. Особливої iнфоромацiї у звiтному пероiдi не виникло.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
3. Дата проведення державної реєстрації
	10.07.1996
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	428274,5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	86
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
	46.90 - Неспецiалiзрвана оптова торгiвля
	68.20 -  надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805
2) IBAN
	26007266726
3) поточний рахунок
	26007266726
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	0, МФО 0
5) IBAN
	0
6) поточний рахунок
	0

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
86 - штатнi, 0- позаштатнi; 1-за сумiсництвом;1- на умовах неповного робочого дня. Фонд оплати працi - 5 843,0 грн. Фонд оплати працi збiльшився у зв'язку  iз пiдвищенням  мiнiмальної заробiтної плати.

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

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Вiдсутня

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)
Товариство, вiдповiдно до обраної облiкової полiтики, застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних фондiв, встановленi статтею145 ПК України пiдприємств". Фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю їх придбання. Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдяє вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "запаси". Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємстав за первiсною вартiстю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
На власних виробничих потужностях ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" щодня випускає до 6 тонн хлiбобулочних та здобних виробiв. На сьогоднiшнiй день асортимент продукцiї налiчує 24 найменування. Основними видами продукцiї є хлiб обiднiй (з пшеничного борошна вищого та 1-го гатунку), та хлiб степовий (з борошна житнього обдирного та пшеничного 2-го гатунку), батон нарiзний. За рiк пiдприємство випекло та реалiзувало 1 556 000 тонн хлiба обiднього, та 134 000 тонн хлiба степового, 30 тонн булочних виробiв та здобних виробiв, 172 тонн батон рiзаний . 
Основними ринками збуту є мiста Дрогобич,Трускавець, Борислав та Дрогобицький, Самбiрський, Стрийський райони. Близько 40% продукцiї ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" реалiзовує в м.Дрогобич. Основними каналами збуту є фiзичнi особи-пiдприємцi, юридичнi особи та мережевi супермаркети з якими укладенi угоди, а також виїздна торгiвля. Серед найбiльших покупцiв є наступнi ФОП та юридичнi особи: ТОВ "Фоззi-Фуд" супермаркет "Сiльпо", ТзОВ ТВК"Львiвхолод" супермаркет "Рукавичка", ФОП Армашенко Д.С., ФОП Бiлоган Г.Г., ФОП Грицюта В.А.
Серед постачальникiв сировини можна видiлити ТОВ "ВIЛIЯ-ТРЕЙД", ПП "ЗАХIД - ХЛIБ - ЗБУТ - 2002", ПП "ЗАХIД - ХЛIБ - ЗБУТ", ТзОВ "Ожидiвський млин".
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi


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 
Сума основних вiдчужень становить 1 369 тис.грн.
Основнi придбання становлять 3 406 тис. грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби емiтента знаходяться на територiї пiдприєммства, за адресою: Львiвська обл, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, 8. Пiдприємство орендує вантажнi атомобiлi 7  штуки. Запаси знаходяться на виробничих складах а, сировина в спецiалiзованих бункерах. Протягом звiтнього року введено було в експлуатацiю капiтальних активiв 2 282  тис. грн. з них 58  тис. грн. нових активiв, новi  iншi матерiальнi активи  36 тис грн.,  новi машини обладнання 22  тис.грн., реконструкцiя машини обладнання 1474 тис.грн,  нежитловi будiвлi 737 тис.грн., реконструкцiя iншi матерiальнi активи 71 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблем якi впливали би на дiльнiсть емiтента протягом звiтнього року не було

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування емiтента проходить черех касу пiдприємства та розрахунковий рахунок, фiнансування емiтента власними коштами за рахунок коштiв вiд реалiзацiї продукцiї, поворотної фiнасової допомоги. 

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство здiйснює поетапну реконструкцiю з замiною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постiйно удосконалюється i модернiзується устаткування, запускаються новi виробничi потужностi

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював дослiджень i вiдповiдно не було витрат.

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


Чистий дохiд вiд реалiзацiї за останнi три роки 61 064 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток на початок 2016 року становить 2 400 тис. грн., а на кiнець 2017 року 3 124 тис. грн.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонери ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат"

Акцiонери ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" згiдно реєстру акцiонерiв, складеного на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв
Директор
Одноосiбний виконавчий орган в особi Директора
Директор Осередчук Роман Петрович
Наглядова рада
Наглядова рада у кiлькостi 3 осби

Голова Наглядової ради: Качкинович Роман Iванович
Члени Наглядової ради: Качкинович Любов Степанiвна, Онутчак Iрина Романiвна
Ревiзор
-
Ревiзор Буняк Iван Михайлович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ревiзор
Буняк Iван Михайлович
1958
середньо технiчна
43
Дрогобицька ВК-40, 08563918, Дрогобицька ВК-40 Заступник начальника по виробництву
26.04.2018, 1

Опис:
Повноваження: Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства. Складання та подання на розгляд та на затвердження загальних зборiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
2
Член наглядової ради
Онутчак Iрина Романiвна
1988
вища
8
немає, немає, немає
26.04.2018, 3

Опис:
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: немає Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
3
Директор
Осередчук Роман Петрович
1964
вища
37
Городоцька СШ, Повноваження: здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства,з урахуванням обмеженнннь, що встановленi статутом, та вирiшує iншi питання, за виключенням тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння товариством. Представляє товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з фiзичними особами. Органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Винагорода: Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв директора визначається штатним розписом. Попереднi посади, якi займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне мiсце працi: директор ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
26.04.2018, 3

Опис:
Повноваження: здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства,з урахуванням обмеженнннь, що встановленi статутом, та вирiшує iншi питання, за виключенням тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння товариством. Представляє товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з фiзичними особами. Органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Винагорода: Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв директора визначається штатним розписом. Попереднi посади, якi займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне мiсце працi: директор ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
4
Голова Наглядової ради
Качкинович Роман Iванович
1964
вища
25
ПП "Кiмак", 32836949, ПП"Кiмак" заступник директора
26.04.2018, 3

Опис:
Повноваження: Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Попереднi посади, якi займала посадова особа: ПП"Кiмак" заступник директора Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
5
Член Наглядової Ради
Качкинович Любов Степанiвна
1965
вища
25
КС "Бойкiвщина", 23955635, КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння
26.04.2018, 3

Опис:
Повноваження: Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. Попереднi посади, якi займала посадова особа: КС ;Бойкiвщина ; голова правлiння. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.
6
Головний бухгалтер
Швадчак Марiя Василiвна
1960
вища
42
Добрiвлянська сiльська рада, 04373927, Добрiвлянська сiльська рада, головний бухгалтер
06.05.2011, безтермiново

Опис:
овноваження: Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдно iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Винагорода: Розмiр винагороди визначається згiдно умов трудового договору/контракту. Попереднi посади, якi займала посадова особа: головний бухгалтер Основне мiсце працi: ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат " головний бухгалтер. Непогашеної судимостi у посадових осiб за корисливi та посадовi злочини немає.

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




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
член наглядової ради
Качкинович Роман Iванович
411 144
24
411 144
0
член наглядової ради
Качкинович Любов Степанiвна
411 144
24
411 144
0
член наглядової ради
Онутчак Iрина Романiвна
254 293
14,844
254 293
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ у Львiвськiй областi
20823070
82100, Україна, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Рєпiна,8
100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Качкинович Роман Iванович
24,000028
Качкинович Любов Степанiвна
24,000028
Онутчак Iрина Романiвна
14,844042
Вогнева Ольга Богданiвна
9,033108
Вогнивий Володимир Степанович
9,033108
Вогнива Любов Миколаївна
9,033108
Усього
89,943422

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoвi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Товариства. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу а також на основi iсторичного досвiду, який свiдчить, що короткостроковi зобов'язання будуть погашенi вчасно

2. Інформація про розвиток емітента
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. У звiтному перiодi дохiд отримували вiд iнфестицiйної участi у будiвництвi у м.Львовi. 



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Правочини щодо укладення деривативiв або похiдних цiнних паперiв не укладались.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками у Товариствi не створено. У Товариствi управлiння фiнансовими ризиками є частиною ризик-менеджменту, пiд яким розумiють сукупнiсть послiдовних заходiв антикризової дiяльностi, застосування яких має комплексний, системний характер i базується на знаннi стандартних прийомiв управлiння ризиками. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Основними джерелами забезпечення лiквiдностi на пiдприємствi є оборотнi активи, якi забезпечують своєчасне виконання зобов'язань. Основнi фiнансовi зобов'язання товариства - це iншi поточнi зобов'язання. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно дебiторську заборгованiсть за товар, роботи, послуги, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi пiдприємства: дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1105,7 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 0,5 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 286,8 тис. грн., грошi та їх еквiваленти - 434,9 тис. грн.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.



вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.



2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
20.04.2021
Кворум зборів
89,93
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.	Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.	Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.	Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
4.	Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 - 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5.	Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 - 2020 роках та затвердження заходiв за результатами його розгляду..
6.	Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2019 - 2020 роки.
7.	Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту директора, звiту Ревiзора.
8.	Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2019 - 2020 роки.
9.	Визначення порядку розподiлу прибутку (збитку) Товариства за 2019-2020 роки.
10.	Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
11.	Прийняття рiшення про обрання Ревiзора Товариства.
12.	Про погодження укладених правочинiв.
13.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
14.	Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.

Перше питання порядку денного: "Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень"
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала обрати лiчильну комiсiю у складi:
-	Павлюк Iрини Миколаївни - Голова комiсiї;
-	Бабкiної Марiї Валерiївни  - член комiсiї.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi:
-	Павлюк Iрини Миколаївни - Голова комiсiї;
-	Бабкiної Марiї Валерiївни - член комiсiї.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" -  0 ;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Друге питання порядку денного: "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"
Слухали: Iсканiн М.С., яка запропонувала Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв - Iсканiн М.С. (яка дiє вiд iменi Качкиновича Романа Iвановича, на пiдставi довiреностi, посвiдченої приватним нотарiусом Дрогобицького районного нотарiального округу Львiвської областi, 16.04.2021 року за р. № 255), секретарем зборiв - Цап О.Р. (яка дiє вiд iменi Онутчак Iрини Романiвни, на пiдставi довiреностi, посвiдченої приватним нотарiусом Львiвського мiського нотарiального округу, 15.04.2021 року за р. № 662).
Вирiшили: Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв - Iсканiн М.С., секретарем зборiв -Цап О.Р. та уповноважити їх пiдписати Протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 ;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Третє питання порядку денного: "Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв."
Слухали: Регламент роботи Зборiв:
-	доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин;
-	обговорення питань - до 20 хвилин;
-	виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин;
-	вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин;
-	зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин;
-	голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
-	право виступу на зборах мають акцiонери або їх представники.
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборiв.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
Вирiшили: Затвердити Регламент роботи Зборiв:
-	доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин;
-	обговорення питань - до 20 хвилин;
-	виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин;
-	вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин;


-	зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин;
-	голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
-	право виступу на зборах мають акцiонери або їх представники.
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборiв.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 ;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Четверте питання порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2019-2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Слухали: Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2019 - 2020 роках взяти до вiдома та затвердити запропонованi заходи.
Вирiшили: Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2019 - 2020 роках взяти до вiдома та затвердити запропонованi заходи.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0;
"Утримались" - 0 голоси;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

П'яте питання порядку денного: "Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 - 2020 роках та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 - 2020 роках взяти до вiдома та затвердити запропонованi заходи.
Вирiшили: Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 - 2020 роках взяти до вiдома та затвердити запропонованi заходи.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
         "Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Шосте питання порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2019 - 2020 роки."
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2019 - 2020 роки.
Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2019 - 2020 роки.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Сьоме питання порядку денного: "Визнати дiяльнiсть Наглядової Ради, директора та Ревiзора Товариства за 2019 - 2020 рiк задовiльною."
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка  запропонувала визнати дiяльнiсть Наглядової Ради, директора та Ревiзора Товариства за 2019 - 2020 рiк задовiльною.
Вирiшили: визнати дiяльнiсть Наглядової Ради, директора та Ревiзора Товариства за 2019 - 2020 рiк задовiльною.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Восьме питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2019 - 2020 роки."
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала 1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 - 2020 роки. 2. Затвердити фiнансовий результат дiяльностi товариства за 2019-2020 роки  - чистий прибуток в розмiрi 3 379,9 тис. грн. 
Вирiшили: 1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 - 2020 роки. 2. Затвердити фiнансовий результат дiяльностi товариства за 2019-2020 роки  - чистий прибуток в розмiрi 3 379,9 тис. грн. 
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" -  0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Дев'яте питання порядку денного: "Визначення порядку розподiлу прибутку (збитку) Товариства за 2019-2020 роки."
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фiнансово-господарської  дiяльностi товариства за 2019 - 2020 роки не розподiляти.
Вирiшили: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фiнансово-господарської  дiяльностi товариства за 2019 - 2020 роки не розподiляти.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Десяте питання порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства."
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала припинити повноваження Ревiзора Буняка I.М.
Вирiшили: припинити повноваження Ревiзора Буняка I.М.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.


Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рiшення про обрання Ревiзора Товариства.
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала обрати Ревiзора Товариства Буняка I.М.
Вирiшили: обрати Ревiзора Буняка I.М.
Голосували:"За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Дванадцяте  питання порядку денного: Про погодження укладених правочинiв.
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод 2019 та 2020 роках, а також до проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв в 2021 роцi.
Вирiшили: погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод 2019  та 2020 роках, а також до проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв в 2021 роцi.
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).

Тринадцяте  питання порядку денного: "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв."
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала погодити усi укладенi Товариством правочини в перiод 2019  та 2020 роках, а також до проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв в 2021 роцi.
Вирiшили: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв граничною вартiстю 3 мiльйони гривень, предметом яких може бути (але не виключно):отримання кредитних коштiв, укладення договорiв iпотеки/застави, вiдчуження майна та майнових прав, укладення договорiв оренди та iнших пов'язаних з ними правочинiв, якi можуть бути вчиненi Товариством протягом року з дня прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2020 рiк, та уповноважити Директора  Осередчук Р.П. укладати та пiдписувати угоди, договори та будь-якi iншi документи для вчинення такого правочину. 
Голосували: "За" - 1542319 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).
	
Чотирнадцяте питання порядку денного: Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Слухали: Голову Загальних зборiв Iсканiн М.С., яка запропонувала:
 1. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї.
 2. Уповноважити на пiдписання Статуту  у новiй редакцiї  Голову Загальних зборiв - Iсканiн М.С. та Секретаря Загальних зборiв - Цап О.Р.
 3. Уповноважити керiвника Товариства подати документи для державної реєстрацiї.
Вирiшили:
 1. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї.
 2. Уповноважити на пiдписання Статуту  у новiй редакцiї  Голову Загальних зборiв - Iсканiн М.С. та Секретаря Загальних зборiв - Цап О.Р.
3. Уповноважити керiвника Товариства подати документи для державної реєстрацiї.
Голосували: "За" - 1542319  голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв;
"Утримались" - 0 голосiв;
Не голосували - 0 голосiв.
Рiшення прийнято (Протокол про пiдсумки голосування додається).



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)


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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi збори не у звiтному перiодi не скликались

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

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
Качкинович Роман Iванович
X

Керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: отримує винагороду згiдно штатного розкладу. 
Онутчак Iрина Романiвна
X

Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує. 
Качкинович Любов Степанiвна
X

Участь у роботi наглядової ради. Докладний перелiк повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагороди не отримує.

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
Збори Наглядової ради
Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат" вiд  "27" березня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання Голови та Секретаря Зборiв Наглядової ради.
2.	Вирiшення питання про проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства  та затвердження аудитора.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ: 
Качкинович Любов Степанiвну, яка запропонувала обрати Головою Зборiв Наглядової ради - Качкинович Романа Iвановича, Секретарем Зборiв Наглядової ради - Онутчак Iрину Романiвну.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою Зборiв - Качкинович Романа Iвановича, а Секретарем Зборiв - Онутчак Iрину Романiвну.
Результати голосування: 
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв, 
Рiшення прийняте.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ: 
Качкинович Романа Iвановича, який повiдомив про необхiднiсть проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства та отримання висновку про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2018 року. Для цiєї мети запропонував затвердити та доручити проведення аудиторської перевiрки Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю АУДИТОРСЬКIЙ  КОНСАЛТИНГОВIЙ ФIРМI  "БIЗНЕС ПАРТНЕРИ".
ВИРIШИЛИ:
Провести аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства для отримання висновку про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2018 року. Для цiєї мети затвердити та доручити проведення аудиторської перевiрки Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю АУДИТОРСЬКIЙ  КОНСАЛТИНГОВIЙ ФIРМI  "БIЗНЕС ПАРТНЕРИ".
 На укладення вiдповiдного договору з ТзОВ АУДИТОРСЬКА  КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА  "БIЗНЕС ПАРТНЕРИ" уповноважити  т.в.о. директора Дудурича Ярослава Олексiйовича.
 
Результати голосування: 
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв, 
Рiшення прийняте.


Збори Наглядової ради
Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат" вiд  "24" травня 2019 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання Голови та Секретаря Зборiв Наглядової ради.
2.	Вирiшення питання про надання згоди на вчинення значного правочину, предметом якого є послуги, що становлять бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ: 
Качкинович Любов Степанiвну, яка запропонувала обрати Головою Зборiв Наглядової ради - Качкинович Романа Iвановича, Секретарем Зборiв Наглядової ради - Онутчак Iрину Романiвну.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою Зборiв - Качкинович Романа Iвановича, а Секретарем Зборiв - Онутчак Iрину Романiвну.
Результати голосування: 
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв, 
Рiшення прийняте.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ: 
Качкинович Романа Iвановича, який повiдомив про необхiднiсть  укладення  Товариством договору на поставку природного газу на 2019 р., який вважається значним правочином згiдно обсягiв поставки. У зв'язку з вищевикладеним запропонував надати згоду Товариству на укладення договору без обмежень з  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РГК ТРЕЙДIНГ", предметом якого є поставка природного газу на 2019 р., що становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Iнших пропозицiй не поступало.
ВИРIШИЛИ:
Надати згоду Товариству на укладення договору без обмежень з  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РГК ТРЕЙДIНГ", предметом якого є поставка природного газу на 2019 р., що становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
На укладення договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РГК ТРЕЙДIНГ" уповноважити  директора  Осередчука Романа Петровича.
Результати голосування: 
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв, 
Рiшення прийняте.

Збори Наглядової ради
Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат" вiд 02 серпня 2019 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання Голови та Секретаря Зборiв Наглядової ради.
2.	Вирiшення питання розгляду заяви Горачик Василя Онуфрiйовича про можливiсть працевлаштувати його сина - Грачика Володимира Васильовича, який на даний час вiдбуває покарання у Дрогобицькiй виправнiй колонiї 40, у разi замiни йому не вiдбутої частини покарання бiльш м'яким - виправними роботами.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ: 
Качкинович Любов Степанiвну, яка запропонувала обрати Головою Зборiв Наглядової ради - Качкинович Романа Iвановича, Секретарем Зборiв Наглядової ради - Онутчак Iрину Романiвну.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою Зборiв - Качкинович Романа Iвановича, а Секретарем Зборiв - Онутчак Iрину Романiвну.
Результати голосування: 
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв, 
Рiшення прийняте.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ: 
Качкинович Романа Iвановича, який повiдомив, що 31.07.2019 року до Товариства звернувся Горачик Василь Онуфрiйович iз заявою про можливiсть працевлаштувати у Товариствi його сина - Горачика Володимира Васильовича, який на даний час вiдбуває покарання у Дрогобицькiй виправнiй колонiї 40, у разi замiни йому не вiдбутої частини покарання бiльш м'яким - виправними роботами. Разом з тим Качкинович Роман Iванович запропонував визнати за можливе працевлаштувати у Товариствi Горачика Володимира Васильовича, який на даний час вiдбуває покарання у Дрогобицькiй виправнiй колонiї 40 у разi замiни йому не вiдбутої частини покарання бiльш м'яким - виправними роботами.

ВИРIШИЛИ:
Визнати пропозицiю Качкинович Романа Iвановича доцiльною та визнати за можливе працевлаштувати у Товариствi Горачика Володимира Васильовича, який на даний час вiдбуває покарання у Дрогобицькiй виправнiй колонiї 40 у разi замiни йому не вiдбутої частини покарання бiльш м'яким - виправними роботами.

Результати голосування: 
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв, 
Рiшення прийняте.

Збори Наглядової ради
Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат" вiд "10" грудня 2019 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання Голови та Секретаря Зборiв Наглядової ради.
2.	Вирiшення питання про надання згоди на вчинення значного правочину, предметом якого є послуги, що становлять бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ:
Качкинович Любов Степанiвну, яка запропонувала обрати Головою Зборiв Наглядової ради - Качкинович Романа Iвановича, Секретарем Зборiв Наглядової ради - Онутчак Iрину Романiвну.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою Зборiв Наглядової ради - Качкинович Романа Iвановича, Секретарем Зборiв Наглядової ради - Онутчак Iрину Романiвну.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв.
Рiшення прийняте.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ:
Качкинович Романа Iвановича, який повiдомив про необхiднiсть укладення Товариством договору на поставку природнього газу на 2020 рiк, який вважається значним правочином згiдно обсягiв поставки. У зв'язку з вищевикладеним запропонував надати згоду Товариству на укладення договору без обмежень з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РГК ТРЕЙДIНГ", предметом якого є поставка природнього газу на 2020 рiк, що становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
У випадку виникнення такої необхiдностi, уповноважити директора Осередчука Романа Петровича на змiну постачальника природнього газу на 2020 рiк.
ВИРIШИЛИ:
Надати згоду Товариству на укладення договору без обмежень з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РГК ТРЕЙДIНГ", предметом якого є поставка природнього газу на 2020 рiк, що становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
На укладення договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РГК ТРЕЙДIНГ" уповноважити директора Осередчука Романа Петровича.
У випадку виникнення такої необхiдностi, уповноважити директора Осередчука Романа Петровича на змiну постачальника природнього газу на 2020 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"за" - 100 вiдсоткiв, "проти" - 0 вiдсоткiв, "утрималися" - 0 вiдсоткiв.
Рiшення прийняте.


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)
Комiтетiв в складi Наглядової ради немає


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Комiтетiв в складi Наглядової ради немає
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Комiтетiв в складi Наглядової ради немає

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Оцiнка роботи Наглядової ради затверджується загальними зборами акцiонерiв товариства.


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

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

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

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

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

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

Інше (зазначити)


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Осередчук Роман Петрович
- Директор Товариства є Виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. 
-  До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
- Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом.
- Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства або положенням про Директора Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
-Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства з урахуванням обмежень передбачених цим статутом.- У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень за рiшенням Наглядової ради його повноваження здiйснює iнша особа.


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
Засiдання виконавчого органу не проводились

Оцінка роботи виконавчого органу
Оцiнка роботи виконавчого органу надається загальними зборами акцiонерiв

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

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення принципу безперервностi економiчної дiяльностi, одночасно максимiзуючи прибуток по вiдношенню до власного капiталу шляхом оптимiзацiї балансу мiж боргом та власним капiталом. Керiвництво Пiдприємства регулярно оцiнює структуру капiталу. 

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" реалiзується через органи управлiння i контролю емiтента - загальнi збори як вищий орган управлiння, наглядову раду, як орган, що складається в основному з представникiв акцiонерiв товариства, виконавчого органу - в особi директора, як органу, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю пiдприємства та ревiзiора, який здiйснює контроль. Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму направлену на управлiння ризиками емiтента.   
 

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

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
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
ні
ні
так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
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

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)  ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
ні
ні
ні
ні
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
ні
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
ні
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
так
ні

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)


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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Качкинович Роман Iванович

24,000028
2
Качкинович Любов Степанiвна

24,000028
3
Онутчак Iрина Романiвна

14,844042
4
Вогнева Ольга Богданiвна

9,033108
5
Вогнивий Володимир Степанович

9,033108
6
Вогнива Любов Миколаївна

9,033108

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
24
0
Немає обмежень

Опис
Немає обмежень
24
0
Немає обмежень

Опис
Немає обмежень
15
0
Немає обмежень

Опис
Немає обмежень
9
0
Немає обмежень

Опис
Немає обмежень
9
0
Немає обмежень

Опис
Немає обмежень
9
0
Немає обмежень

Опис
Немає обмежень

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Призначення та звiльнення посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалось.

9) повноваження посадових осіб емітента
До виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства;
2) внесення змiн до статуту товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзора товариства, а також внесення змiн до них;
10) затвердження рiчного звiту товариства;
11) розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
12) прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй;
Прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
13) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених;
14) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;
15) обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради;
16) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради;
17) обрання ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноваження;
18) затвердження звiту та висновкiв ревiзора;
19) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним в Українi законодавством, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
20) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзора;
21) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства;
22) обрання комiсiї з припинення акцiонерного товариства;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз  статутом товариства або положенням про загальнi збори Товариства.
1.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
2.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
3.Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду.
4.Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо iнше не передбачено статутом Товариства.
5.Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.
6.Прийняття рiшення про продаж (вiдчуження) ранiше викуплених Товариством акцiй.
7.Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства.
8.Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
9.Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом.
10.Обрання та вiдкликання Директора.
11.Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора.
12.Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди.
13.Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) Голови та секретаря Загальних зборiв.
14.Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
15.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв.
16.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства.
17.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (Товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (Товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства.
18.Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
19.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.
20.Надає попередню згоду на укладення договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна, в тому числi земельних дiлянок, договорiв купiвлi-продажу транспортних засобiв та обладнання, договорiв дарування, лiзингу, позики, позички, оренди, iпотеки, застави, поруки без обмеження сумою та iнших правочинiв на суму, що перевищує 10 000,00 (десять) тисяч гривень, крiм договорiв поставки за якими Товариство реалiзовує продукцiю власного виробництва.
21.Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
22.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
23.Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
24.Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства.
25.Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
26.Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки.
27.У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
28.Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом.
29.Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства.
30.Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства.
31.Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення.
32.Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного в Українi законодавства.
33.Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства.
34.Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв.
35.Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств.
36.Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
37.Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
38.Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства.
39.Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.
Директор Товариства є Виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. 
-  До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
- Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом.
- Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства або положенням про Директора Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
-Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства з урахуванням обмежень передбачених цим статутом.- У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень за рiшенням Наглядової ради його повноваження здiйснює iнша особа.
Повноваження ревiзора.
1.Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв.
2.Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
3.Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
4.Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
5.За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1)	пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2)	факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.


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
Iнша iнформацiя щодо Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та оприлюднення Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема, рiчного звiту керiвництва вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, який не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Обов'язком аудитора є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не висловлюємо свою думку щодо цiєї iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi накладаються пунктом 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до MCA 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї1'. Це означає, що наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки.
На нашу думку, подана iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат", що є складовою рiчного звiту Товариства на 31.12.2019 у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пiдготовлена у вiдповiдностi до чинного законодавства, включає всю необхiдну iнформацiю, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до ПСБО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.


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



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





Прості іменні
Привілейовані іменні
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
00376389
82100, Україна, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Рєпiна,8
1 540 819
89,943
1 540 820
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Качкинович Роман Iванович
411 144
24
411 144
0
Качкинович Любов Степанiвна
411 144
24
411 144
0
Онутчак Iрина Романiвна (Качкинович )
254 293
14,844
254 293
0
Вогнивий Володимир Степанович
154 746
9,033
154 747
0
Вогнива Ольга Богданiвна
154 746
9,033
154 746
0
Вогнива  Любов Миколаївна
154 746
9,033
154 746
0
Усього
1 540 819
89,943
1 540 820
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi
1 813 001
428 284,50
Згiдно статуту Товариства
Немає
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.07.2010
21/13/1/10
Державна комiсiя зцiнних паперiв та фондового ринку Львiвське територiальне управлiння
UA4000080659
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
1 813 001
428 284,5
100
Опис
Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувалася.

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 цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Немає
0
0
0
0
Усього
0
0
0
0


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
15 300,2
15 982,4
315
315
15 615,2
16 297,4
  будівлі та споруди
5 692,1
6 420,5
0
0
5 692,1
6 420,5
  машини та обладнання
1 451,8
1 399,9
0
0
1 451,8
1 399,9
  транспортні засоби
1 576,8
1 576,8
315
315
1 891,8
1 891,8
  земельні ділянки
99,4
99,4
0
0
99,4
99,4
  інші
6 480,1
6 485,8
0
0
6 480,1
6 485,8
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
15 300,2
15 982,4
315
315
15 615,2
16 297,4
Опис
Балансова (первiсна) вартiсть (в тис.грн) виробничого призначення:  на початок року   власнi основнi засоби - 15300,2, балансова (первiсна) вартiсть  на кiнець  року власнi  основнi засоби -  15982,4,  амортизацiя  на початок загальна - 7684,1 , на кiнець року - 8372, 5 , Амортизацiя основних засобiв   нараховується прямолiнiйним методом до всх груп протягом СКВ об'єкта ОЗ. Сума нарахованої амортизацiї за 2019 р. склала  688,4 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
8 198
6 231
Статутний капітал (тис.грн)
428
428
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
428
428
Опис
Придбання активiв зараховується на баланс засобiв вартостi придбання у вiдповiдностi до П (С) БО-9.
Висновок
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства до розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

креди
30.12.2018
0
0
30.12.2019
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
0
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
0
30.12.1899
0
X
30.12.1899
Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
915
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
0
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
915
X
X
Опис
-

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна,  київ р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 271467
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
06.08.2010
Міжміський код та телефон
0445910404
Факс
0445910404
Вид діяльності
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї
Опис
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська консалтингова фiрма "БIЗНЕС ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37741155
Місцезнаходження
79058, Україна, Львівська обл., Галицький р-н, м. Львiв, вул.Масарика 18/30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4463
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.08.2011
Міжміський код та телефон
(032) 249-36-61
Факс
(032) 249-36-61
Вид діяльності
Аудиторська дiяльнiсть
Опис
У звiтному перiодi товариство не змiнювало Депозитарної установи
У звiтному перiодi товариство не змiнювало аудиторської фiрми


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2020.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
за ЄДРПОУ
00376389
Територія
Львівська область, м.Дрогобич
за КОАТУУ
4610600000
Організаційно-правова форма господарювання
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
111
Вид економічної діяльності
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
за КВЕД
10.71
Середня кількість працівників, осіб: 86
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 82100, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Рєпiна,8, 0322415515

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



Незавершені капітальні інвестиції
1005
235,7
396,4
Основні засоби
1010
7613
7608,7
    первісна вартість
1011
15266,4
15948,6
    знос
1012
(7653,4)
(8339,9)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
3,1
1,2
Усього за розділом I
1095
7851,8
8006,3
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
1536,5
1603
    у тому числі готова продукція
1103
0,3
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
726,1
1105,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
1
0,5
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
257,2
286,8
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
304,6
434,9
Витрати майбутніх періодів
1170
15,1
11,9
Інші оборотні активи
1190
97,7
11,3
Усього за розділом II
1195
2938,2
3454,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
7,9
2,2
Баланс
1300
10797,9
11462,6

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
428,3
428,3
Додатковий капітал
1410
1525,7
1519,7
Резервний капітал
1415
122,3
221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
4154,7
6029,4
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
6231
8198,4
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
2863,4
1435,7
    розрахунками з бюджетом
1620
105,2
386
    у тому числі з податку на прибуток
1621
3,1
108,5
    розрахунками зі страхування
1625
54,1
62,3
    розрахунками з оплати праці
1630
223,4
261,9
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
1320,8
1118,3
Усього за розділом III
1695
4566,9
3264,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
10797,9
11462,6

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік
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
29445,3
25313,1
Інші операційні доходи
2120
17,3
556,6
Інші доходи
2240
33,8
14,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
29496,4
25883,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(19031,8)
(16912)
Інші операційні витрати
2180
(7949,5)
(7589,1)
Інші витрати
2270
(108,1)
(45,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(27089,4)
(24546,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
2407
1337,4
Податок на прибуток
2300
(433,2)
(253)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
1973,8
1084,4

Керівник				Осередчук Р.П.

Головний бухгалтер			Швадчак М.В.
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ АКФ "Бiзнес Партнери"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
37741155
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
79058, м. Львiв, вул. Масарика 18/30
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4463
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 0712, дата: 28.09.2017
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)

10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 360, дата: 19.05.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 20.05.2020, дата закінчення: 07.07.0200
12
Дата аудиторського звіту
07.07.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
24 000,00
14
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат"
за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Дрогобицький хлiбокомбiнат" (далi за текстом - "Товариство"), що складається з Балансу (1-м) на 31.12.2019 року та Звiту про фiнансовi результати (2-м) за 2019 рiк (надалi - "фiнансова звiтнiсть").
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПСБО).
Основа для думки iз застереженням
В зв'язку з обмеженням обсягу аудиту ми не отримали належних аудиторських доказiв щодо правильностi формування статтi "капiтальнi iнвестицiї" на 31.12.2019 на суму 396 тис.грн., що може мати значний, проте не всеоохопллючий вплив на фiнансову звiтнiсть товариства в цiлому.
Iснуючий аналiтичний облiк готової продукцiї не дає можливостi чiтко iдентифiкувати визначення собiвартостi реалiзованої готової продукцiї. Тому аудитори висловлюють припущення, що можливий вплив коригувань, якi були б необхiдними за статтею "собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг" мiг би мати суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства в цiлому. Нашу думку, висловлену вiд 16.04.2019 року у Звiтi незалежного аудитора за 2018 рiк було модифiковано вiдповiдним чином.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" даного звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ, застосованими в Українi до аудиту фiнансової звiтностi, а також нами виконано iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми не виявили питань, якi необхiдно висвiтлити в даному Звiтi.
Iнша iнформацiя щодо Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та оприлюднення Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема, рiчного звiту керiвництва вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, який не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Обов'язком аудитора є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не висловлюємо свою думку щодо цiєї iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi накладаються пунктом 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до MCA 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї1'. Це означає, що наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки.
На нашу думку, подана iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат", що є складовою рiчного звiту Товариства на 31.12.2019 у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пiдготовлена у вiдповiдностi до чинного законодавства, включає всю необхiдну iнформацiю, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до ПСБО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог MCA, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
-	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю,
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
-	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї  у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;
Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi Товариства iнформацiю про запланований обсяг i проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi окрiм випадкiв, якщо законодавчим актом заборонено публiчне розкриття такого питання.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Вiдповiднiсть розмiру чистих активiв вимогам НКЦПФР.
Чистi активи Товариства на 31.12.2019 року склали 8 198,4 тис.грн. та вiдповiдають вимогам Цивiльного кодексу України та iншим нормативно-правовим актам НКЦПФР. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом Товариства 7 770,1 тис. грн.
Аудитори пiдтверджують дотримання товариством вимог ст.155 Цивiльного кодексу України.
Статутний капiтал товариства.
Згiдно з чинною редакцiєю Статуту статутний капiтал Товариства складає 428 274,50 грн., який подiлений на 1 713 098 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Згiдно довiдки товариства акцiонерами Товариства, що володiють iстотною долею акцiй Товариства (5% i бiльше) на 31.12.2019 року та дату висновку аудитора, є:
-	Качкинович Роман Iванович, частка акцiй якого складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102 786,00 грн. номiнальної суми статутного капiталу;
-	Качкинович Любов Степанiвна, частка акцiй якої складає 24% статутного капiталу Товариства, що становить 102 786,00 грн. номiнальної суми статутного
-	Онутчак Iрина Романiвна, частка акцiй якої складає 14,84% статутного капiталу
Товариства що становить 63 573,25 грн. номiнальної суми статутного капiталу.
-	Вогнива Ольга Богданiвна, частка акцiй якої складає 9,03% статутного капiталу Товариства що становить 38 686,50 грн. номiнальної суми статутного капiталу.
-	Вогнива Любов Миколаївна, частка акцiй якої складає 9,03% статутного капiталу Товариства, що становить 38 686,50 грн. номiнальної суми статутного
-	Вогнивий Володимир Степанович, частка акцiй якого складає 9,03% статутного капiталу Товариства що становить 38 686,50 грн. номiнально, суми статутного капiталу.

Дана iнформацiя пiдтверджена реєстром акцiонерiв на 28.02.2020 року виданого Нацiональним депозитарiєм України вiд 05.03.2020 року.
Статутом товариства передбачено формування за рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженнi товариства, резервного капiталу. Станом на 31.12.2019 року резервний капiтал в розмiрi 15% статутного капiталу сформований повнiстю.

Пов'язанi особи товариства
Аудиторами проведено необхiднi процедури, що ефективнi для досягнення мети аудиту операцiй з пов'язаними сторонами згiдно МСА 550 "Зв'язанi сторони".

Подiї пiсля дати балансу
Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 31.12.2019 року та датою звiту аудитора.
Вiдповiдно до МСА 560 "Подальшi подiї" нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та буде подана до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй, якi вiдбулися у Товариства протягом звiтного року або пiсля 31.12.2019 року, але до дати складання звiту аудитора, та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Роздiл "Iншi елементи"
Основнi вiдомостi про Товариство:
-	Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат";
-	код за ЄДРПОУ 00376389;
-	скорочене найменування: ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат";
-	мiсцезнаходження: 82100, Львiвська область, м.Дрогобич, вул.Рєпiна, буд.8;
-	дата i номер державної реєстрацiї: 10.07.1996 року, номер запису
14141200000000295;
-	внесення останнiх змiн в установчi документи: 11.03.2011 року
-	основний вид дiяльностi: виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв: виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого
зберiгання (КВЕД 10.71);
-	директор: Осередчук Роман Петрович;
-	головний бухгалтер: Швадчак Марiя Василiвна;
-	середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2019 рiк становить 86 чол.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
-	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська консалтингова фiрма "Бiзнес Партнери";
-	Код за ЄДРПОУ 3774115 ,	
-	Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4463 згiдно рiшення АПУ вiд 29.09.2011 року № 239/3
-	Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №0712 згiдно рiшення АПУ вiд 28.09.2017 року № 349/4, термiн дiї до 31.12.2022 року;
-	Партнер завдання з аудиту:Цуприк Наталiя Андрiївна, сертифiкат №005601 вiд 25.12.2003 року
-	Мiсцезнаходження: 79058, Україна, м. Львiв, вул. Масарика, 18/130, тел..249-36-61, 0673705846; фактичне мiсце розташування аудитора: м. Львiв, проспект Чорновола, 67, офiс 208

Дата та номер договору: №360 вiд 19.05020 року.
Дата початку та дата закiнчення аудиту: 20.05.2020 року по 07.07.2020 року.

Дата звiту аудитора:                                                                        07 липня 2020 року

Директор 
ТОВ АКФ "Бiзнес Партнери"                                  __________________Цуприк Н.А.
Сертифiкат аудитора № 005601
 



XVI. Твердження щодо річної інформації
Товариство стверджує, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв фiнансової звiтностi, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, прибутки та збитки Товариства, а також, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства разом з описом основних ризикiву та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй дiяльностi. 

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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
20.04.2021
21.04.2021
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


