Титульний аркуш

27.07.2020р.
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 181 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор



Мiняйло Надiя Миколаївна
(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 "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00448077
4. Місцезнаходження: 16000, Україна, Чернігівська обл., Новгород-Сiверський р-н, Новгород-Сiверський, Залiнiйна будинок 21А
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 2902961, 044 2902961
6. Адреса електронної пошти:  secretar@nssz.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 10.07.2020, Затвердити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк. що подається до НКЦПФР.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
nssz.com.ua
27.07.2020

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

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

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

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
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
X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
X
26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається в зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента вказаної посади.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Емiтент не проводить рейтингової оцiнки.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. У звiтному перiодi емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента"  не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Судовi справи за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента ВIДСУТНI

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення"  не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Будь-якi винагороди або компенсацiї,  посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення  НЕ ПЕРЕДБАЧЕНI

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не надається в звязку з вiдсутнiстю засновники/учасники емiнента не є акцiонерами на кiнець звiтного перiода

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент"  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги"  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." Не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалась

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв  Змiна осiб яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалась

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб , якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Змiна осiб , якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалась

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював придбання власних акцiй.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У працiвникiв емiтента вiдсутнi у власностi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У працiвникiв емiтента вiдсутнi у власностi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя 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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Iнформацiя 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  ВIДСУТНЯ.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював придбання власних акцiй.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У працiвникiв емiтента вiдсутнi у власностi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У працiвникiв емiтента вiдсутнi у власностi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя 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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Iнформацiя 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  ВIДСУТНЯ.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ ВIДСУТНЄ.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть ВIДСУТНЄ

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть ВIДСУТНЄ

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не залучалось.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У емiтента ВIДСУТНI акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв У емiтента ВIДСУТНI будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.





ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "НССЗ"
3. Дата проведення державної реєстрації
	13.01.1999
4. Територія (область)
	Чернігівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	9785072,24
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)
	324
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру
	10.61 - Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
	10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
2) IBAN
	UA303808050000026000704211224
3) поточний рахунок
	UA303808050000026000704211224
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
5) IBAN
	UA303808050000026000704211224
6) поточний рахунок
	UA303808050000026000704211224

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв ( списку 2 таблицi IV)"Перелiку наркотичних засобiв, прихотропних речовин i прекурсорiв"
-
07.02.2019
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИЗ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
07.02.2024
Опис
Протокол засiдання робочої групи вiд 07.02.2019
Дiяльность з  медичної  практики  заспецiальнiстю    молодшого  спецiалiста  з  медичною  освiтою:  лiкувальна  справа, сестринська справа.
-
21.02.2019
Мiнiстерство охорони здоров'я України

Опис
Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України 21.02.2019 № 430.
Зберiгання пального
25140414201900031
10.07.2019
Державна фiскальна служба України
10.07.2024
Опис
Даннi реєстру суб'єктiв господарювання, якi отримали лiцензiї на право виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним, та мiсць виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним  http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	30041114
4) Місцезнаходження
	16000, Чернiгiвська обл., мiсто Новгород-Сiверський, ВУЛИЦЯ ЗАЛIНIЙНА, будинок 21, корпус А
5) Опис 
	Розмiр частки у статутному фондi товариства 99,96 %


17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
РЕ4695, 05.06.2019
Нацiональний Депозитарiй України
Штраф
Виконано 05.06.2019
Опис:
Протермiнування оплати за договором. Штраф сплачено в повному обсязi
2
Уточнююча декларацiя ПДВ, 25.01.2019
ДПС України
Штраф
Виконано 20.02.2019
Опис:
Штраф сплачено в повному обсязi
3
88/25-01-50-05/00448077, 20.02.2019
ДПС України
Штраф
Виконано 20.02.2019
Опис:
Штраф сплачено в повному обсязi
4
Уточнююча декларацiя ПДВ, 18.06.2019
ДПС України
Штраф
Виконано 18.06.2019
Опис:
Податкова декларацiя з екологiчного податку. Штраф сплачено в повному обсязi
5
676/25-01-50-05/00448077, 27.06.2019
ДПС України
Штраф
Виконано 27.06.2019
Опис:
Штраф сплачено в повному обсязi
6
766/25-01-50-05/00448077, 25.07.2019
ДПС України
Штраф
Виконано 25.07,2019
Опис:
Штраф сплачено в повному обсязi

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
За звiтний перiод змiн у органiзацiйнiй структурi емiтента не вiдбувались. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв, якi затверджують Наглядову раду, Ревiзора . Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу (Генерального директора) та захист прав акцiонерiв Товариства. Поточною дiяльнiстю Товариства керує Генеральний директор. Виробництво,  на пiдприємствi подiляється на: безпосередньо основне виробництво та допомiжнi структури. Безпосередньо напрямками виробничьої дiяльностi Товариства керує Генеральний директор Товариства. Також до складу органiзацiйної структури входять технiчний вiддiл, вiддiл заготiвлi сировини, вiддiл збуту, вiддiл постачання, автоколона, та iншi допомiжнi служби. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб), 324



середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб 0 , якi працюють за сумiсництвом (осiб) 0, 



чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), 6



фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 40494,00 тис.грн



У попередньому роцi фонд оплати працi  склав 32753,00 тис.грн. Збiльшення обсягу фонду оплати працi вiдносно попереднього року складає 23,6 вiдсоткiв . Збiльшення вiдбулось за рахунок наступних факторiв



1.	Пiдвищення рiвня мiнiмальної заробiтної плати , згiдно чинного законодавства.



2.	Збiльшення тарифних розцiнок



3.	Пiдвищення результативностi працi працiвникiв



4.	Стимулювання працi для пiдвищення продуктивностi i ефективностi використання робочої сили.



У звiтному перiодi пiдприємство забезпечено квалiфiкованими кадрами у повному обсязi. На протязi року Товариство укладало договори з профiльними вищими учбовими закладами щодо проходження студентами виробничої та переддипломної практики з наступним працевлаштуванням молодих спецiалiстiв та заходи спрямованi на залучення квалiфiкованих працiвникiв за рахунок бази данних Державної служби зайнятостi. Також емiтент здiйснював заходи спрямованi на забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам шляхом  забезпечення участi працiвникiв в семiнарах.



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 є учасником об'єднання "Спiлка молочних пiдприємств України"

найменування та мiсцезнаходження об'єднання, 

02660, м.Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офiс. 700.

(044) 451 42 28, 451 42 29

molsouz@nbi.ua

www.molsouz.org.ua

З метою подолання кризових i негативних явищ, що склалися на ринку молока i молокопродуктiв, у вереснi 2001 року було створено об'єднання "Спiлка молочних пiдприємств України" зi статусом неприбуткової професiйної органiзацiї. Спiлка бере безпосередньо участь в пiдготовцi, удосконаленнi та впровадженнi низки законодавчих документiв, якi спрямованi на розвиток продовольчого ринку, рацiонального використання ресурсного потенцiалу агропромислового комплексу, пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, розроблення державних стандартiв, гармонiзацiї їх з мiжнародними, удосконалення фiнансово-кредитної, цiнової i податкової полiтики. Важливим напрямом дiяльностi Спiлки є сприяння створенню цивiлiзованих ринкових умов виробництва та реалiзацiї продукцiї, усуненню недобросовiсної конкуренцiї та фальсифiкованої продукцiї на внутрiшньому ринку. При фiнансовiй пiдтримцi та за участю Спiлки розробляються iншi державнi стандарти та нормативнi документи, що дiють в галузi виробництва i переробки молока. Спiлка входить до складу Технiчного комiтету стандартизацiї "Молоко, м'ясо та продукти їх переробки" Радою Директорiв Спiлки затверджений "Кодекс поведiнки учасникiв Спiлки молочних пiдприємств України", який погоджений в Антимонопольному комiтетi України. Керiвним органом Спiлки є Рада директорiв, яка щоквартально розглядає актуальнi питання галузi. Виконавчий орган - президiя Спiлки. Щорiчно президiя Спiлки звiтує перед усiма учасниками про виконання роботи та визначає перспективнi напрямки на наступний рiк.

Функцiї та термiн участi емiтента у вiдповiдному об'єднаннi, позицiї емiтента в структурi об'єднання - вiдповiдно до Статуту Спiлки.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду до Товариства пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили,  умови не розглядалися.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На виконання вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, емiтент при вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України складає мiсячну, квартальну та рiчну звiтнiсть. Звiтним перiодом вважається календарний рiк, промiжним звiтним перiодом - мiсяць, квартал.

Для вiдображення господарських операцiй в бухгалтерському та податковому облiку емитент виконує "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", який затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. 

При веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй на пiдприємствi встановити порiг суттєвостi, що дорiвнює 1 (однiй) гривнi.

До облiку приймаються первиннi i зведенi облiковi документи, що мають обов'язковi  реквiзити згiдно законодавства.

Спiвробiтники всiх вiддiлiв Пiдприємства виконують вимоги працiвникiв бухгалтерiї,  щодо дотримання порядку складання первинних документiв, повноти їх заповнення, термiнiв їх подання для облiку.

У разi несвоєчасного отримання первинних документiв, яке виключає можливiсть оформлення господарської операцiї в перiодi її проведення (надходження пiсля граничного термiну подання звiтностi), що не вiдображення такої iнформацiї в звiтностi вважається помилкою. Виправлення такої помилки проводити шляхом коригування сальдо не розподiленого прибутку. У примiтках до фiнансових звiтiв надається iнформацiя про виправлення помилок, змiст i сума таких помилок.

- У разi необхiдностi складається i повторно оприлюднюються фiнансовi звiти i подаваються  вiдкоригованi Декларацiї податкової звiтностi.

- Окремi види статистичної звiтностi, якi складаються i подаються у вiдповiднi державнi органи спiвробiтниками iнших пiдроздiлiв пiдприємства (не бухгалтерiї), вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. 

Види дiяльностi Пiдприємства

- основна дiяльнiсть:

виробництво i реалiзацiя сирiв твердих в асортиментi;

виробництво i реалiзацiя сирiв свiжих та м'яких;

виробництво i реалiзацiя масла вершкового в асортиментi;

виробництво зразкiв готової продукцiї;

виробництво i реалiзацiя сухого молока;

реалiзацiя молока;

реалiзацiя сироватки;

надання послуг з технiчного обслуговування обладнання, дослiдження якостi молока;

передача обладнання в оренду.

- операцiйна дiяльнiсть:

закупiвля компонентiв та сировини для основного виробництва, 

закупiвля пакувальних матерiалiв, запасних частин, обладнання, ППМ, комплектуючих та iнших ТМЦ;

перевезення молочної сировини.

виконання монтажних робiт;

покупка-продаж (обмiн) цiнних паперiв;

- iнвестицiйна дiяльнiсть:

придбання i реалiзацiя необоротних активiв, а також фiнансових iнвестицiй, якi не є складовою частиною еквiвалентiв грошових коштiв;

реалiзацiя (списання) основних фондiв, нематерiальних активiв, незавершеного будiвництва

- фiнансова дiяльнiсть:

дiяльнiсть, яка призводить до змiн розмiру власного i позикового капiталу на пiдприємствi.

Всi перерахованi види дiяльностi становлять звичайну дiяльнiсть пiдприємства.

Бухгалтерський облiк активiв, зобов'язань, доходiв  та витрат Пiдприємства

Основними засобами на пiдприємствi закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, який призначений для виконання певних самостiйних функцiй, чи вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв одного або рiзного призначення, що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а комплекс - певну роботу тiльки в складi  комплексу, а не самостiйно.Облiковою полiтикою емiтента визначено, що: 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх в процесi виробництва або постачання продукцiї, надання послуг, здавання в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року та вартiсть яких понад 6000 грн.

 Iншi необоротнi матерiальнi активи - матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх в процесi виробництва або постачання продукцiї, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року i вартiстю не бiльше 6000 грн. 

Витрати Пiдприємства, якi пов'язанi з будiвництвом, придбанням обладнання, модернi-зацiєю, дообладнанням, реконструкцiєю, добудовою основних засобiв Пiдприємства, спочатку враховуються на вiдповiдному субрахунку рахунку "Капiтальнi iнвестицiї" з подальшим введенням в експлуатацiю добудованих основних засобiв або вiднесенням накопичених вiдповiдних витрат на збiльшення первiсної вартостi iснуючих основних засобiв.

Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи на пiдприємствi подiляються на:



Основнi засоби:

"Земельнi дiлянки" - Бухгалтерський рахунок 101;

"Будiвлi i спорудження" - Бухгалтерський рахунок 103;

"Машини i устаткування" - Бухгалтерський рахунок 104;

"Транспортнi засоби" - Бухгалтерський рахунок 105;

"Iнструменти, прилади та iнвентар" - Бухгалтерський рахунок 106.

Iншi необоротнi матерiальнi активи:

"Малоцiннi необоротнi активи" - Бухгалтерський рахунок 112.

У бухгалтерському облiку Пiдприємства застосовується  прямолiнiйний метод амортизацiї всiх основних засобiв (крiм малоцiнних необоротних активiв), при якому рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 50 вiдсоткiв первiсної вартостi при введеннi в експлуатацiю об'єктiв, та 50 вiдсоткiв при списаннi цього активу з балансу Пiдприємства.

Для оформлення актiв введення в експлуатацiю основних засобiв i необоротних активiв, необхiдностi проведення їх переоцiнки, визначення нормативного термiну служби для знову введених основних засобiв i виходячи з цього визначення норм амортизацiї на пiдприємствi в мiру необхiдностi створюється вiдповiдна комiсiя, яка визначає термiн служби для знову введених основних засобiв з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством. Акти по введенню в експлуатацiю основних засобiв та необоротних матерiальних активiв Затверджуються головою комiсiї. Прийняття рiшення про лiквiдацiю (часткову лiквiдацiю) основних засобiв приймається Наглядовою Радою.

При вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включаються до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. 

До нематерiальних активiв належать немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi та утримуватися пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року для виробництва або реалiзацiї продукцiї.

Нематерiальнi активи згiдно акту введення кожного об'єкту амортизувати упродовж встановленого термiну їх корисного використання лiнiйним методом вiдповiдно до П(С) БО №8 "Нематерiальнi активи"

До фiнансових iнвестицiй належать активи пiдприємства у виглядi цiнних паперiв, корпоративних прав i статутного капiталу iнших пiдприємств. 

Фiнансова iнвестицiя - це господарська операцiя з придбання корпоративних прав, цiн-них паперiв, деривативiв та iнших фiнансових iнструментiв. 

 Запаси - активи, якi:

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi;

- знаходяться в процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та наданих по-слуг, а також управлiння пiдприємством.

При вiдпуску запасiв у виробництво оцiнка їх здiйснюється вiдповiдно до виду запасiв за методом середньозваженої собiвартостi, при  продажу та iншому вибуттi оцiнка проводиться за методом iдентифiкованої собiвартостi. До малоцiнних та швидкозношуваних предметiв належать предмети, якi використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року.

Облiк витрат пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", при цьому iдентифiковувати витрати по кожному виду господарської дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до видiв дiяльностi Пiдприємства, якi визначенi в однойменному роздiлi цього наказу, або мають бути вiднесенi до адмiнiстративних витрат чи витрат на збут. Об'єкт облiку витрат - продукцiя, роботи, послуги або вид дiяльностi пiдприємства, що вимагає визначення пов'язаних з їх виробництвом витрат.

Для узагальнення iнформацiї про витрати: 

- на виробництво продукцiї, робiт, послуг використовувати бухгалтерський рахунок 23 (за всiма структурними одиницями, якi беруть участь в процесi виробництва на пiдприємствi).

- на виробництво за економiчними елементами використовувати бухгалтерськi рахунки 8-го класу.

- за видами дiяльностi використовувати бухгалтерськi рахунки 9-го класу.

- для вiдображення адмiнiстративних витрат пiдприємства використовувати бухгалтерський рахунок 92, з обов'язковим зазначенням даних про мiсця їх виникнення та економiчного змiсту.

- для вiдображення витрат на збут пiдприємства використовувати бухгалтерський рахунок 93 з обов'язковим зазначенням даних про мiсця їх виникнення та економiчного змiсту.

Загальновиробничi витрати (витрати автобази та других пiдроздiлiв, метою роботи яких є  забезпечення функцiонування основних виробництв) розподiляються мiж основними продуктами пропорцiйно об'єму їх виробництва.

 По кожному виду продукцiї, що виробляється складається собiвартiсть фактичних витрат на виробництво продукцiї, яка складається з наступних статей:

Сировина,

Напiвфабрикати власного виробництва;

Матерiали,

Пакування;

Основна заробiтна плата,

Додаткова заробiтна плата

ЕСВ;

Паливо та енергiя,

Витрати, пов'язанi  з експлуатацiєю основних засобiв (амортизацiя, витрати на полiпшення)

У собiвартiсть реалiзованої продукцiї включаються:

- виробнича собiвартiсть продукцiї, що була реалiзована в звiтному перiодi.

Витрати, зв'язанi з операцiйною дiяльнiстю, що не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї (адмiнiстративнi витрати, витрати на збут i iн.) квалiфiкуються вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати". При визначеннi собiвартостi виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг, використовуэться  пiдхiд "прямих витрат". Тобто, загальновиробничi витрати вважаються  витратами перiоду, в якому вони фактично понесенi.

До    адмiнiстративних    витрат     вiдносяться  загальногосподарськi  витрати,  якi спря-мованi  на  обслуговування  та управлiння пiдприємством:

	Облiк адмiнiстративних витрат здiйснюэться  по наступному перелiку статей:

-	з/плата адмiнiстративно-управлiнського персоналу;

-	вiдрахування на соцiальне страхування;

-	амортизацiя основних засобiв загальногосподарського призначення;

-	амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського призначення;

-	витрати на вiдрядження працiвникiв адмiнiстративної сфери;

-	витрати на банкiвськi послуги;

-	витрати на аудиторськi, юридичнi послуги;

-	витрати автотранспорту загальногосподарського призначення;

-	витрати на охорону;

-	судовi витрати;

-	податки, обов'язковi збори i платежi;

-	поштовi, телеграфнi, канцелярськi витрати;

-	iншi витрати ( у т.ч. витрати матерiалiв, знос МБП).

Витрати  на  збут  включають  витрати,  якi пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Облiк витрат на збут здiйснюються по наступних статтях:

-	заробiтна плата начальника, менеджера, водiїв, якi займаються збутом продукцiї;

-	вiдрахування на соцiальнi заходи;

-	амортизацiя основних засобiв, якi задiянi при збутi готової продукцiї;

-	витрати на рекламу, пов'язану iз збутом;

-	тара (упаковка)

-	витрати на транспортування готової продукцiї;

-	iншi витрати;

Витрати на службовi вiдрядження приймаються до вiдшкодування та облiковуються тiльки на пiдставi наданих наступних документiв:

- наказ на службове вiдрядження в якому обов'язково вказується мета вiдрядження;

- посвiдчення на вiдрядження з датами прибуття-вибуття робiтника та печатками Пiдприємства та приймаючої сторони;

- квiтки на проїзд до мiста вiдрядження; 

- оформленi належним чином документи на проживання в термiн вiдрядження;

- iншi документи, оформленi належним чином та якi пiдтверджують витрати на виконання мети вiдрядження.

Норми добових на службовi вiдрядження, якi нараховуються та виплачуються на Пiдприємствi встановлюються окремим наказом.

Залишки незавершеного основного виробництва оцiнюються по фактичнiй собiвартостi сировини i матерiалiв, що залишилися у виробництвi на кiнець останнього дня звiтного перiоду на 25 та 251 рахунках бухгалтерського облiку.

Залишки готової продукцiї на складi пiдприємства i напiвфабрикати власного виробництва облiковуються на 26 та 261 рахунках за фактичною собiвартiстю. 

Облiк витрат майбутнiх перiодiв здiйснювати з використанням бухгалтерського рахунку 39. На цьому рахунку узагальнюється iнформацiя про здiйсненi витрати в звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню на витрати дiяльностi в майбутнiх звiтних перiодах (страховi платежi, пiдписка на перiодичнi видання).

На Пiдприємствi використовуються форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених вiдповiдними положеннями, наказами та колективним договором пiдприємства.

При проведеннi розрахункiв виплат працiвникам :

- проводиться  iндексацiя доходiв у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства;

- розрахунок суми виплати за час щорiчної вiдпустки, додаткової вiдпустки в зв'язку iз навчанням, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, проводиться  виходячи з середньої заробiтної плати, при цьому щомiсячна iндексацiя є складовою оплати працi, тобто зазначенi виплати iндексацiї не пiдлягають;

- виплати компенсацiї за невикористану вiдпустку проводяться  у разi звiльнення працiвника одночасно з проведенням розрахунку при звiльненнi, зазначенi виплати iндексацiї не пiдлягають.

Створено  забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних ви-трат на оплату вiдпусток працiвникам. Витрати на оплату вiдпусток вiдносятся  на фiнансовий результат дiяльностi Пiдприємства рiвномiрно на протязi року, шляхом щомiсячного нарахування забезпечення, визначеного у розмiрi 12 % вiд фактично нарахованої за мiсяць заробiтної плати працiвникам. У мiсяцi виплати сум на оплату вiдпусток нарахування проводиться  за рахунок створеного забезпечення на 47 рахунку.

Проводится рiчну iнвентаризацiю:

o товарно-матерiальних цiнностей: малоцiнних необоротних активiв, готової продукцiї, сиро-вини, напiвфабрикатiв, тари, будiвельних матерiалiв та обладнання на складах пiдприємства;

o розрахункiв по платежах до бюджету;

o основних засобiв;

o нематерiальних активiв;

o незавершених капiтальних вкладень;

o розрахункiв з дебiторами та кредиторами;

o грошових коштiв, грошових документiв, бланкiв суворої звiтностi, що знаходяться у касi пiд-приємства,

при цьому склад комiсiй для проведення рiчної iнвентаризацiї визначається окремим наказом по пiдприємству.

ДОХIД

Облiк доходiв пiдприємства здiйснювати вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", при цьому iдентифiкувати дохiд по кожному виду господарської дiяльностi пiдприємства. 



Доходи вiд продажу продукцiї та надання послуг (виконання робiт) визнаються та та нараховуються  в бухгалтерському облiку лише при наявностi всiх наведених нижче умов:

-  Покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю або правом власностi на результат наданих послуг (виконаних робiт);

-  Пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю  або надання робiт (послуг) завершене i може бути достовiрно оцiнено;

-  Сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена. Пiдставою для визнання може бути виставлений рахунок та вiдповiдним чином оформлений акт передачi-приймання наданих послуг (виконаних робiт).

Облiк дебiторської заборгованостi робити з використання бухгалтерських рахункiв 36 "Розрахунки з покупцями i замовниками" i 37 "Розрахунки з рiзними дебiторами i кредиторами". З метою отримання детальної iнформацiї по розрахунках з дебiторами використовуються  субрахунки. 

На рахунку 361 облiковуються  розрахунки з вiтчизняними покупцями, а на рахунку 362 - розрахунки з iноземними покупцями.

В разi отримання iнформацiї про неплатоспроможнiсть боржника нараховується сума резерву сумнiвних боргiв (кредит рахунку 38 "Резерв сумнiвних боргiв") на суму заборгованостi такого дебiтору з вiдображенням у складi поточних операцiйних витрат (дебет рахунку 944 "Сумнiвнi та безнадiйнi борги"). 

Визнання такої заборгованостi безнадiйною здiйснюється на пiдставi окремого наказу та пiсля визнання такої заборгованостi безнадiйною - списується з балансу. 

Кредиторська заборгованiсть облiковується  на бухгалтерському рахунку 631 "Розрахунки з вiтчизняними постачальниками" 

 

Для облiку грошових коштiв пiдприємства використовувати такi бухгалтерськi рахунки:

"Каса" - 30;

"Рахунки в банках" - 31;

"Iншi кошти" - 33;

З метою отримання детальної iнформацiї по класифiкацiї грошових коштiв в обслуговуючих банках i за видами валют використовувати аналiтичнi данi. Грошовi кошти в iноземнiй валютi враховуються  в гривнях в сумi, яка визначається шляхом перерахунку iноземної валюти за курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення грошової операцiї.

Грошовi кошти, фiнансовi iнвестицiї та розрахунки вiдображаються в тiй валютi, в якiй здiйснюються розрахунки i платежi з обов'язковим перерахунком в нацiональну валюту вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 21 "Вплив змiни валютних курсiв".





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 
У звiтному роцi основними видами продукцiї за рахунок продажу яких емiтент отримав бiльш 10 вiдсоткiв доходу є Сир твердий та Молоко термiзоване 73,18% та 14,5 % вiдповiдно та масло солодковершкове 8,91 %. 

Обсяг виробництва за звiтний перiод склав;

Сир твердий- 2,996 тис. тон на загальну суму 305,003 млн. грн.

Молоко термiноване-8,28 тис. тон на загальну суму 60,633 млн. грн

Масло солодковершкове- 0,415 тис. тон на загальну суму 37,156 млн. грн







Середньореалiзацiйнi цiни, на вказанi види продукцiї у звiтному перiодi сформувались наступним чином 

121,68 грн./кг.-сир твердий, сума виручки у звiтному роцi склала 347,32 млн. грн 

7.69 грн./кг.-молоко термiноване сума виручки у звiтному роцi склала 63,76 млн. грн

116,58 грн./кг.-масло солодковершкове, сума виручки у звiтному роцi склала 46,23 млн. грн



Загальна суму експорту за звiтний перiод склала 27,348 млн. грн або 5,84% вiд загального обсягу продажiв. Щодо перспектив розвитку виробництва Товариство планує збiльшити вiдсоток випуску продукцiї з тривалим термiном реалiзацiї за рахунок чого збiльшити експорту.Останнiм часом для молочного ринку характерна певна нестабiльнiсть, яка обумовлена рiзними факторами: скороченням поголiв'я корiв та обсягiв виробництва молока, недостатньою кiлькiстю сировини та її невiдповiднiстю за якiстю стандартам ЄС, зниження внутрiшнього попиту на молочну продукцiю через низький рiвень платоспроможностi населення, наслiдками впливу свiтової молочної кризи тощо. До основних ризикiв необхiдно вiднести цiновi змiни на сировину, енергоносiї, нестабiльнiсть ситуацiї в економiцi держави, зокрема  недосконалiсть законодавства.  Товариство з метою зменшення впливу ризикiв знаходиться у постiйному пошуку вигiдних постачальникiв сировини та ринкiв збуту, впроваджує новi технологiї



Iснуючий стан вимагає проведення подальших дослiджень з метою визначення напрямкiв подолання iснуючих проблем пiдприємство, як i галузь взагалi, знаходиться в станi трансформацiї i дуже важливо знайти правильнi кроки, щоб надати потужний поштовх для її розвитку. Для реалiзацiї таких масштабних планiв необхiдним є процес гармонiзацiї законодавства iз європейським законодавством та його iмплементацiя.Конкурентами товариства є пiдприємства як України так i закордоннi пiдприємства. Ринком збуту є як покупцi (пiдприємства) України так i покупцi (пiдприємства) закордонi, а саме покупцi Молдови, Азербайджану. Також одним з напрямкiв роботи є мiнiмiзацiя затрат Товариства. 



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 
Впродовж останнiх п'яти рокiв з метою впровадження енергозаощаджувальних заходiв, проведенi пiдготовчi та узгоджувальнi роботи по переведенню котельнi на тверде паливо. замiна дiлянок комунiкацiй пiдприємства а саме проведено водопровiд вiд скважини безпосередньо до виробничого комплексу.  У межах полiпшення рухомого складу автоколони придбано 11 транспортних засобiв у тому рахунку спецiалiзованi ТЗ для транспортування молочної сировини. . В ходi модернiзацiї виробництва було придбано та ведено в експлуатацiю охолоджувач молока , Термоформуюча машина "Ульма", лiнiя по виготовленню твердих сирiв "Обрам", Горизонтальний високошвидкiсний флоупак пакер, Машина для пакування масла в фольгу Benhil-2,  танки для зберiгання молока ємнiстю 50 м3 , автомат для дрiбного фасування масла BENHIL 8382, сепаратор ALFA LAVAL MRPX 517 SGV . Фiнансування модернiзацiї виробництва та полiпшення рухомого складу проводиться за рахунок власних коштiв Товариства.

Вибуття активiв в Товариствi вiдбувалося в основному за рахунок зписання застарiлого обладнання,транспортних засобiв, як фiзично зношеного та не придатного для подальшого використання. Заходи щодо модернiзацiї та переоснащення виробництва проводились за рахунок власних коштiв та прибутку . Iнвестицiйнi проекти  Товариство не планує.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство розташоване на загальнiй площi 8,862 га, в тому числi виробнича площа: 13 тис. м. кв. Адреса разтошування цiлiсного майнового комплексу: та виробничiх потужностєй Чернiгiвська обл., м. Новгород-Сiверський, вул. Залiнiйна, буд. 21а, Адреса разтошування земельних дiлянок якi э власнiстю Товариства: Чернiгiвська обл., м. Новгород-Сiверський, вул. Залiнiйна, буд. 21а, 21б,Залiнiйна, буд. 13а, вул. Залiнiйна, буд. 39, вул. Залiнiйна, буд. 41а, вул. Шевченка, буд. 66б, на яких розташованi 2 артсвердловини, насосна станцiя, та за адресою, вул. Залiнiйна, буд. 41а розташованi очиснi споруди. За звiтний перiод проводились заходи спрямованi на мiнiмiзацiю впливу дiяльностi на навколишнє середовище, а саме: пiдвищення ефективностi використання енергiї, зниження обсягiв споживання води перехiд на чистi технологiї, тощо, Розширення виробничих потужностей та капiтального будiвництва Товариство не планує. Виробничi потужностi використовуються на 100%. Товариство планує збiльшити виробництво продукцiї шляхом введення у виробництво нового виробничого обладнання та модернiзацiї введеного в експлуатацiю.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотна проблема, яка впливає на дiяльнiсть Товариства - це ступiнь його залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень, що вiдповiдає аналогiчним показникам iнших пiдприємств країни.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Головне джерело фiнансування господарської дiяльностi пiдприємства - це дохiд вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва. З метою поповнення обiгових коштiв пiдприємство використовує банкiвськi кредити

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного року на загальну суму 76717,00 тис грн.  Виконання договорiв заплановано на поточний перiод.

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)
Основними стратегiчними завданнями Товариства пiдприємства є збiльшення виробництва продукцiї шляхом введення у виробництво нового виробничого обладнання та модернiзацiї введеного в експлуатацiю. Розширення ринкiв збуту шляхом полiпшення якостi продукцiї, розробка нових заходiв спрямованих як на випуск нової  конкурентоспроможної продукцiї, так i на утримання досягнутого рiвня виробництва i концентрацiї зусиль за для збереження напрацьованого у минулi роки iмiджу,  полiпшення фiнансового стану за рахунок оптимiзацiї витрат., Також залишається важливим виконання пiдприємством соцiальної функцiї - надання робочих мiсць, своєчасна виплата заробiтної плати, яка для бiльшостi працiвникiв є основним джерелом доходу, сплата податкiв до державного та мiсцевого бюджету.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Полiтика емiтента, щодо дослiджень та розробок побудована  з огляду на сучаснi тенденцiї розвитку молокопереробної промисловостi та  вдосконаленню виробництва та покращення якостi продукцiї, що виробляється з урахуванням вимог законодавства ЄС, а також кращих свiтових практик у сферi безпечностi харчових продуктiв. Сума витрат на дослiдження за звiтний перiод склали 591,00 тис грн. Зазначений показник у 4 рази перевищує анологiчний показник попереднього року.

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
Iнша суттєва iнформацiя,яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства вiдсутня.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Наглядова рада
Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради
Машевський Олександр Сергiйович
Машевська Валентина Леонiдiвна
Горовчук Валерiй Васильович

Ревiзор
Одноосiбний орган
Зарецька Олена Павлiвна
Генеральний директор
Одноосiбний виконавчий орган
Мiняйло Надiя Миколаївна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голова Наглядової Ради-акцiонер
Машевський Олександр Сергiйович
1984
Вища
13
ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", 00448077,  Голова Наглядової ради- акцiонер
18.04.2019, 3 роки

Опис:
Голова керує роботою Наглядової ради емiтента згiдно Статуту Товариства та Положення "Про Наглядову раду" , затвердженого загальними зборами акцiонерiв у 2019 роцi (Протокол № 17 вiд 18.04.2019р.), а саме;
01) органiзовує роботу Наглядової ради;
02) скликає засiдання Наглядової ради, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
03) запрошує для участi у засiданнi Наглядової ради осiб, що не входять до складу Наглядової ради;
04) головує на засiданнях Наглядової ради;
05) органiзовує голосування методом опитування;
06) пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради;
07) забезпечує облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;
08) видає накази Товариства про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Товариства на пiдставi вiдповiдних рiшень прийнятих Наглядовою радою Товариства;
09) пiдписує вiд iменi власника колективний договiр, умови якого затверджено Наглядовою радою;
10) погоджує особу, яка тимчасово, здiйснює повноваження Генерального директора у разi вiдсутностi Генерального директора у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою або з iнших причин;
11) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом.
12) прийняття рiшення щодо випуску облiгацiй
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради, визначений її рiшенням.Мiсце роботи: "ГОЛДЕН СОЛЮШЕНС" м. Київ - заступник директора по комерцiйним питанням  з 2012р. Посадова особа Член Наглядової ради ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" " з 2008 по 2014р. Голова Наглядової ради ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2014 по 2019р. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Судимiсть вiдсутня, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.У звiтному роцi винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

2
Член Наглядової Ради-акцiонер
Машевська Валентина Леонiдiвна
1963
Вища
35
ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", 00448077, Член Наглядової ради - акцiонер
18.04.2019, 3 роки

Опис:
Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради емiтента згiдно Положення "Про Наглядову раду" , затвердженого загальними зборами акцiонерiв у 2019 роцi (Протокол № 17 вiд 18.04.2019р.), а саме але не виключно;.
- за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення засiдань Наглядової ради; 
- забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 
- здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; 
- оформляє документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам Товариства; Мiсце роботи: Посадова особа Голова Наглядової ради ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2008р по 2014 рiк.Посадова особа член Наглядової ради ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2014 р. по 2019 рiк. Загальний стаж роботи 35 роки. Судимiсть вiдсутня, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.У звiтному роцi винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
- за необхiдностi веде протоколи засiдань Наглядової ради; 
- виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв. 

3
Член Наглядової Ради-акцiонер
Горовчук Валерiй Васильович
1972
Вища
27
ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", 00448077, Член Наглядової ради акцiонер
18.04.2019, 3 роки

Опис:
Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради емiтента згiдно Положення "Про Наглядову раду" , затвердженого загальними зборами акцiонерiв у 2019 роцi (Протокол № 17 вiд 18.04.2019р.), а саме але не виключно;
- за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення засiдань Наглядової ради; 
- забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 
- здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; 
- оформляє документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам Товариства; Мiсце роботи: Посадова особа Член Наглядової ради ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2008р, ТОВ "СВIТКОМПЛЕКТ" м. Київ заступник директора з комерцiйних питань з 1997р .Загальний стаж роботи 27 рокiв. Судимiсть вiдсутня, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.У звiтному роцi винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
- за необхiдностi веде протоколи засiдань Наглядової ради; 
- виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.

4
Ревiзор
Зарецька Олена Павлiвна
1962
Вища
35
ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", 00448077, Заступник фiнансового директора ПАТ "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОНО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ" до 2014 року, фiнансовий директор ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2014 року, директор з розвитку ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2018 року
18.04.2019, 1 рiк

Опис:
Повноваження Ревiзора згiдно Статуту Товариства та Положення "Про Ревiзора", затвердженого загальними зборами акцiонерiв  у 2019 роцi (Протокол № 17 вiд 18.04.2019р.),

01) перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за результатами фiнансового року;

02) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

03) перевiряє дотримання Генеральним директором Товариства або iншою особою, яка призначена для тимчасового здiйснення повноважень Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;Мiсце роботи: Посадова особа Ревiзор ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2018 року. Директор з розвитку ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД". Загальний стаж роботи 39 рокiв. Судимiсть вiдсутня, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. У звiтному роцi винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

04) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку фiнансових операцiй;

05) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

06) перевiряє використання коштiв Резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;

07) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

08) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй;

09) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;

10) за результатами фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, а також факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;

11) вносить пропозицiї до порядку денного загальних зборiв, може вимагати скликання позачергових загальних зборiв;

12) має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

13) має право брати участь у засiданнях Наглядової ради.


5
Генеральний директор
Мiняйло Надiя Миколаївна
1964
Вища
40
ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", 00448077, Головний бухгалтер ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", Затупник головного бухгалтера
08.08.2019, безстроково

Опис:
Виконує обов"язки Генерального директора згiдно Статуту Товариства., затвердженого загальними зборами акцiонерiв у 2018 роцi (Протокол № 16 вiд 20.03.2018р.), а саме;
- Одноособово здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю Товариства.
- Генеральний директор Товариства, перебуває у трудових вiдносинах з Товариством. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- Генеральний директор безпосередньо пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Один раз на рiк, представляє на затвердження вищому органу Товариства зведений рiчний звiт, аналiз прибуткiв i збиткiв.
- Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради Товариства.
- До компетенцiї Генерального директора належить:
01) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;
02) розробка штатного розпису та фонду оплати працi Товариства;
03) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
04) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
05) прийняття рiшень про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
06) вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю;
07) розробка Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв;
08) прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства.
Загальний стаж керiвної роботи 21 рокiв. Судимiсть вiдсутня, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. У звiтному роцi виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу.Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

6
Головний бухгалтер
Дубовець Людмила Iванiвна
1987
Вища
12
ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", 00448077, Затупник головного бухгалтера ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
16.11.2018, безстроково

Опис:
Виконує обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї, а саме але не виключно;
1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства. 
2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
3. Очолює роботу з пiдготовки та ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, вживаних для оформлення господарських операцiй, розробки форм внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
4. Забезпечує формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майнове становище, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. 
Заступник Головного бухгалтера ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" з 2009 року. Судимiсть вiдсутня, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. У звiтному роцi виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.


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
Голова Наглядової Ради
Машевський Олександр Сергiйович
85 125
25,8548
85 125
0
Член Наглядової Ради
Машевська Валентина Леонiдiвна
196 463
59,67
196 463
0
Член Наглядової Ради
Горовчук Валерiй Васильович
28 144
8,55
28 144
0
Ревiзор
Зарецька Олена Павлiвна
0
0
0
0
Генеральний директор
Мiняйло Надiя Миколаївна
0
0
0
0
Головний Бухгалтер
Дубовець Людмила Iванiвна
0
0
0
0

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

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам  емiтента в разi їх звiльнення ВIДСУТНI.
VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
До перспектив подальшого розвитку емiтента  можна вiднести наступне: 

1.Збiльшення виготовлення та реалiзацiї натуральної , якiсної та конкурентоспроможної продукцiї

2.Збiльшення прибуткiв.

3.Розвиток рiвня виробництва, створення робочих мiсць, перепiдготовка навчання та залучення квалiфiкованих спецiалiстiв. 

4.Застосування енергозберiгаючих ефективних технологiй виробництва.



2. Інформація про розвиток емітента
Закрите акцiонерне товариство "Новгород-Сiверський сирзавод" було зареєстроване 13.01.1999 року яке є правонаступником прав та обов'язкiв структурного пiдроздiлу Новгород-Сiверський сир завод ВАТ "Чернiгiвмолпром" 05.10.2010 року була змiнена назва на Приватне акцiонерне товариство "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД".

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:


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
Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу, а саме спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань досягається на пiдставi диверсифiкацiї кредиторiв, максимiзацiї рiвня показника середньозваженого строку непогашеної заборгованостi та мiнiмiзацiї платежiв за користування позичковим капiталом. Iнструментом нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Резерви створюються вiдповiдно до чинного законодавства, установчих документiв пiдприємств за рахунок нерозподiленого прибутку або коштiв власникiв. На протязi звiтного перiоду рiшення про створення резервного фонду за рахунок нерозподiленого прибутку не приймалось. Механiзм диверсифiкацiї не застосовувався. Операцiї хеджування  не проводились

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
За рiвнем можливих фiнансових втрат ризики емiтента вiдносяться до групи з допустимим фiнансовим ризиком, за рiвнем iмовiрностi реалiзацiї коефiцiєнт варiацiї за ризиком не перевищує 10% Iмовiрнiсть виникнення ризикiв оцiнюється за статистичним, нормативним i аналiтичним методами та аналiзом сценарiїв.

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

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не приймався

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не приймався

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
Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
18.04.2019
Кворум зборів
100
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.	Про обрання Голови, Секретаря зборiв, Лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
2.	Звiт виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк та його затвердження.  
3.	Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рiк та його затвердження. 
4.	Звiт  та висновки Ревiзора Товариства про роботу за 2018 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.
5.	Звiт директора ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ" про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2018 рiк. 
6.	Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу  та обрання нових членiв Наглядової ради Товариства.
7.	Обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства.
8.	Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства та обрання нового Ревiзора Товариства.  
9.	Розгляд питання щодо розподiлу прибутку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ", отриманого у 2018 роцi.
10.	Про затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства. 
11.	Про внесення змiн до статуту ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД".
12.	Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, отриманого у 2018 роцi.
13.	Плановий порядок розподiлу прибутку Товариства у 2019 роцi.
14.	Про основнi напрямки дiяльностi у 2019-2020 роках
15.	Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 
16.	Затвердження значних правочинiв, що були укладенi Товариством.
Згiдно ПЕРЕЛIКУ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та згiдно ст.34 Закону України "Про акцiонернi товариства" станом на 15.04.2019 року (вих.  № 176864зв вiд 16.04.2019 року), право на участь у загальних зборах мають 4 (чотири ) акцiонера, якi загалом володiють 329 242 (триста двадцять дев'ять тисяч двiстi сорок двi) простих iменних акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв зазначена в реєстрi складає 329 242 цiнних паперiв. 
	Зареєстровано акцiонерiв та/або їх уповноважених представникiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв 3 (три ) особи, та кiлькiсть належних їм акцiй 329 242 (триста двадцять дев'ять тисяч двiстi сорок двi )   шт.,  або 100% вiд загальної кiлькостi, якi мають право участi у зборах та що вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.04.2019 року становить 100% голосуючих цiнних паперiв.
Результати розгляду питань порядку денного: 

По першому питанню ВИРIШИЛИ:
1. Пiдтвердити обрання Головою загальних зборiв Машевського Олександра Сергiйовича.
2.  Обрати секретарем зборiв Семiряжко Свiтлану Сергiївну.
3. Затвердити Лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв акцiонерiв на загальних зборах 18 квiтня 2019 року в наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї: Дубовець Людмила Iванiвна,
Члени Лiчильну комiсiї:  Шарпило Надiя Петрiвна, Захарченко Iгор Михайлович.
4. Затвердити регламент роботи загальних зборiв з розгляду питань порядку денного: 
На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться до 20 хвилин.
На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин.
На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин
Виступаючим, якi приймають участь  в обговореннi питань порядку денного надається до 10 хвилин.
Голосування  по внесених пропозицiях акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi їх надходження до Голови зборiв. Якщо пропозицiя, яка поставлена на голосування, буде вiдхилена акцiонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговостi, пропозицiя. У разi якщо за пропозицiю проголосувало бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах то голосування по iншiй (альтернативнiй) пропозицiї з такого питання не проводиться - така пропозицiя вважається вiдхиленою.
Пропозицiї акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборiв.
Збори провести протягом двох годин без перерви. 

По другому питанню ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт в.о. Генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк.
По третьому питанню ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт про результати роботи Наглядової  ради Товариства за 2018 рiк.
По четвертому питанню ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про роботу у 2018 роцi. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк.
По п"ятому питанню ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ" за 2018 рiк.
По шостому питанню ВИРIШИЛИ:
1.	Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради.
2.	Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради у кiлькостi 3 осiб.
3.	Обрати до складу Наглядової ради термiном на 3 роки наступних осiб:
3.1.	Член Наглядової ради - Машевська Валентина Леонiдiвна.
3.2           Член Наглядової ради - Машевський Олександр Сергiйович.
3.3           Член Наглядової ради - Горовчук Валерiй Васильович.
По сьомому питанню ВИРIШИЛИ: 
"Обрати Горбаня Дениса Миколайовича як особу уповноважену на пiдписання цивiльно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства"
По восьмому питанню ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження Ревiзора Зарецької О.П., у зв'язку з закiнченням строку повноважень. 
2. Обрати на посаду Ревiзора Товариства Зарецьку Олену Павлiвну строком на перiод до дати проведення чергових рiчних зборiв.
По дев'ятому питанню ВИРIШИЛИ:
"Уповноважити Машевського Олександра Сергiйовича, на приймання участi вiд iменi ПрАТ "НССЗ" на  загальних зборах учасникiв ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ"  та надати йому повноваження щодо голосування по питанню, подiбному "Розподiл прибутку" з направленням всiй суми, що рахується на рахунку  № 441 "Нерозподiлений прибуток" за 2017 рiк  на виплату дивiдендiв. Строк виплати дивiдендiв встановити на протязi 5 мiсяцiв з дати проведення загальних зборiв учасникiв ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ",  але не пiзнiше   01.10.2019 року".
По десятому питанню ВИРIШИЛИ:
1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, Положення, затвердженi Загальними зборами акцiонерiв 20 березня  2018 року, а саме
- Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв" Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД - СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД";
- Положення "Про Наглядову раду" Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД - СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД";
- Положення "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)" Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД - СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД".
- 2. Затвердити Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв" Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД - СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" в новiй редакцiї
- 3. Затвердити Положення "Про Наглядову раду" Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД - СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" в новiй редакцiї.
- 4. Затвердити Положення "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)" Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД - СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" в новiй редакцiї.
По одинадцятому питанню ВИРIШИЛИ:
"Не вносити змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" 
По дванадцятому питанню ВИРIШИЛИ:
1.Чистий фiнансовий результат за пiдсумками дiяльностi у 2018 роцi (нерозподiлений прибуток) у сумi 7 003 003,85 грн. (сiм мiльйонiв три тисячi три гривнi 85 копiйок) направити на виплату дивiдендiв.  Нарахування та виплату провести пропорцiйно до кiлькостi належних акцiонерам простих iменних акцiй Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства.
2. Затвердити розмiр дивiдендiв на 1 акцiю - 21,27 гривень.
3. Затвердити наступний розмiр, порядок та термiн виплати дивiдендiв:
3.1. Сума, що пiдлягає розподiлу - 7 003 003,85 грн. (сiм мiльйонiв три тисячi три гривнi 85 копiйок). Розмiр дивiдендiв на 1 акцiю - 21,27 гривень.
3.2.	Наглядовiй радi вiдповiдно до п. 4 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 6.10.6 Статуту Товариства, встановити дату складення перелiку осiб, якi  мають право на отримання  дивiдендiв 02.05.2019 року та забезпечити отримання вiдповiдного перелiку осiб, якi  мають право на отримання  дивiдендiв в Нацiональному депозитарiї до 10.05.2019 року. 
3.3. Наглядовiй  радi передбачити, що  повiдомлення про виплату дивiдендiв необхiдно направити акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв  до 17 травня 2019 року. 
3.4. Акцiонерам до 31 травня 2019 року надати Товариству письмову заяву iз вказаними iндивiдуальними даними та способом виплати дивiдендiв. 
3.5. Вiдповiдно частини 1 статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимог Статуту Товариства дивiденди виплачуються грошовими коштами.
3.6.	Передбачити наступнi способи виплати дивiдендiв: шляхом безготiвкового перерахунку коштiв на вказаний акцiонером рахунок у банку, поштовим переказом або готiвкою в касi Товариства.
3.7.	За рахунок нарахованих сум дивiдендiв сплачуються:
-	податки, якi згiдно з дiючим законодавством повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв;
-	витрати, що виникають через необхiднiсть перерахунку дивiдендiв (оплата комiсiйних банку, поштових послуг).
4. Затвердити термiн виплати дивiдендiв вiдповiдно до частини 2 статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства":
початок	18 червня 2019 року
кiнець		18 жовтня 2019 року
По тринадцятому питанню ВИРIШИЛИ:
"Затвердити плановий порядок розподiлу прибутку Товариства у 2019 роцi. Плановий прибуток Товариства у повному обсязi залишити нерозподiленим до прийняття вiдповiдного рiшення".
По чотирнадцятому питанню ВИРIШИЛИ:
"Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2019-2020 роках".
По п'ятнадцятому питанню ВИРIШИЛИ:
1. Надати попередньо згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, в разi якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує суму, що дорiвнює 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, граничною сукупною вартiстю на суму 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) за умови обов'язкового письмового попереднього погодження з Наглядовою радою.
Пiсля отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства, зазначених вище значних правочинiв та надати повноваження В.о. Генерального директора Товариства Мiняйло Надiї Миколаївнi на пiдписання значних правочинiв граничною сукупною вартiстю  на суму 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок).
По шiстнадцятому питанню ВИРIШИЛИ
Не затверджувати значнi правочини та правочини щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, в зв'язку з їх вiдсутнiстю.




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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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


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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Черговi збори у звiтному перiодi проведенi 18.04.2019 р. (Протокол № 17 вiд 18.04.2019 р.)

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi збори 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
Машевський Олександр Сергiйович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Машевська Валентина Леонiдiвна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Горовчук Валерiй Васильович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради


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
З  метою  належного  виконання  своїх  обов'язкiв,  Наглядова  рада  протягом  2019  року провела 15 засiдань , а з моменту переобрання  проведено  12 засiдань, на яких  взагалi було розглянуто  41 питання, вiднесенi дiючим законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" до її компетенцiї. 

Рiшення  на  засiданнях  приймалися  шляхом  голосування.  Протягом  звiтного  перiоду жодного рiшення  Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не вiдповiдає чинному  законодавству України, Статуту та внутрiшнiм документам  Товариства.  На  всiх  засiданнях  рiшення  приймалися  одностайно.  Всi  прийнятi  рiшення  оформлювалися  протоколами  засiдання,  якi  своєчасно  надавалися  для  виконання  виконавчому  органу Товариства. На засiданнях розглядались, звiти про фiнансовi результати за квартал i рiк Товариства та ТОВ "Торговий Дiм "Новгород-Сiверський". Приймались рiшення про купiвлю-продаж транспортних засобiв та технiчне переоснащення виробничих дiльниць та придбання виробничого обладнання а також здiйснення значних правочинiв.Крiм узгодження звiтiв на засiданнях Наглядової ради розглядалися такi питання:затвердження рiшення про надання повноважень Генеральному директору пiдприємства на пiдписання договорiв з юридичними особами в рамках своєї компетенцiї в тому числi i з iноземними контрагентами, а саме представниками Голландських компанiй, Республiки Молдова, республiки Азербайджан. акож в межах закону "Про акцiонернi товариства" компетенцiєю Наглядової ради є прийняття рiшень з пiдготовки та проведення чергових i позачергових загальних зборiв акцiонерiв а саме - Узгодженнi порядку денного чергових i позачергових загальних зборiв акцiонерiв;- Затвердження бюлетенiв для голосування на чергових i позачергових загальних зборах акцiонерiв тощо.



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)
У складi Наглядової ради жоден комiтет не створювався.


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
У складi Наглядової ради жоден комiтет не створювався.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
У складi Наглядової ради жоден комiтет не створювався.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради



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
Генеральний  директор Мiняйло Надiя Миколаївна
Виконує обов"язки Генерального директора згiдно Статуту Товариства., затвердженого загальними зборами акцiонерiв у 2018 роцi (Протокол № 16 вiд 20.03.2018р.)

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


Оцінка роботи виконавчого органу


Примітки
На пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 07 серпня 2019 року з "08" серпня 2019 року  МIНЯЙЛО Надiю Миколаївну призначено  Генеральним директором ПрАТ "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" . 

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

 

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

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

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)


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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)


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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Машевський Олександр Сергiйович
3100418993
25,8548
2
Машевська Валентина Леонiдiвна
2321503805
59,67

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
0
0
ОБМЕЖЕННЯ ВIДСУТНI

Опис


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Обрання членiв Наглядової ради Товариства,згiдно Статуту затвердженого Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 16 вiд 20.03.2018р.) та Положення "Про Наглядову Раду", затверджених Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 18.04.2019), вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв термiном на 3 роки i здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв Акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних Акцiонерам голосуючих акцiй. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають Акцiонери Товариства. Голосування здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку для голосування. Голова Наглядової ради Товариства, згiдно Статуту затвердженого Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 16 вiд 20.03.2018р.) та Положення "Про Наглядову Раду", затверджених Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 18.04.2019), обирається членами Наглядової Ради  з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Головi та членам Наглядової ради  емiтента в разi їх звiльнення ВIДСУТНI.

Обрання Ревiзора Товариства,  згiдно Статуту затвердженого Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 16 вiд 20.03.2018р.) та Положення "Про Наглядову Раду", затверджених Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 18.04.2019), вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Термiн обрання до Наступних загальних зборiв. Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. За рiшенням Наглядової ради Ревiзору, у перiод виконання ними своїх обов'язкiв, компенсуються витрати, пов'язанi з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї та виплачується винагорода. . Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Ревiзору емiтента в разi їх звiльнення ВIДСУТНI. 

Обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора згiдно Статуту затвердженого Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 16 вiд 20.03.2018)вiдноситься до виключної компетенцiї Наглядової ради. Генеральний директор Товариства, перебуває у трудових вiдносинах з Товариством. Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Генеральному директору в разi їх звiльнення ВIДСУТНI.

Головний бухгалтер Товариства, перебуває у трудових вiдносинах з Товариством. Приймається на роботу та звiльняться згiдно чинного законодавства наказом Генерального директора. Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Головному бухгалтеру в разi їх звiльнення ВIДСУТНI.


9) повноваження посадових осіб емітента
Згiдно Статуту та Положення "Про Наглядову Раду",

Голова Наглядової ради у межах своїх повноважень

вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних зборiв (якщо Секретар Загальних зборiв не призначений Наглядовою радою);

органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 

скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 

готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 

пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 

протягом 10 (десяти) календарних днiв з дати обрання (призначення) Генерального Директора Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з Генеральним директором;

укладає вiд iменi Товариства договори iз членами Ревiзiйної комiсiї.

Члени Наглядової ради у межах своїх повноважень: 

за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляють всiх членiв Наглядової ради про проведення засiдань Наглядової ради; 

забезпечують Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 

здiйснють облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовують пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляють документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечують їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам Товариства; за необхiдностi ведуть протоколи засiдань Наглядової ради; 

виконують обов'язки Голови Наглядової ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.



Згiдно Статуту та Положення "Про Ревiзора",  Ревiзор у межах своїх повноважень:



перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за результатами фiнансового року;

перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

перевiряє дотримання Генеральним директором  Товариства або iншою особою, яка призначена для тимчасового здiйснення повноважень Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку фiнансових операцiй;

перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

перевiряє використання коштiв Резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;

перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

перевiряє дотримання порядку оплати акцiй;

перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;

за результатами фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, а також факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;

вносить пропозицiї до порядку денного загальних зборiв, може вимагати скликання позачергових загальних зборiв;

має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

має право брати участь у засiданнях Наглядової ради.



Генеральний директор згiдно Статуту затвердженого Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 16 вiд 20.03.2018) у межах своїх повноважень має право:

здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, розпоряджатися його майном та керувати його фiнансовою дiяльнiстю, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом;

без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти Товариство в усiх установах, органiзацiях, судах, господарських та третейських судах, як в Українi так i в iнших країнах, пiдписувати вiд iменi Товариства угоди, доручення, фiнансовi та iншi документи, вчиняти iншi правочини, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України та  Статутом.

приймати на роботу та звiльняти з роботи спiвробiтникiв Товариства, органiзовувати їх роботу, затверджувати кошторис матерiального та iнших видiв заохочення, встановлювати посадовi оклади спiвробiтникам Товариства та застосовувати до них дисциплiнарнi стягнення;

здiйснювати будь-якi iншi дiї, якi необхiднi для досягнення мети Товариства, крiм тих, що у вiдповiдностi Статутом та чинним законодавством вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради (у випадку її утворення);

здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, нести персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Товариства, розподiляти обов`язки мiж працiвниками Товариства, керiвниками пiдроздiлiв, фiлiй та представництв;

керуватися у своїй дiяльностi рiшеннями Загальних зборiв та/або Наглядової ради;

розробляти штатний розклад Товариства, його фiлiй та представництв;

розробляти план доходiв та витрат Товариства, приймати рiшення щодо використання доходiв, а також щодо iнших питань дiяльностi Товариства;

укладати вiд iменi Товариства договори, угоди та iншi правочини, видавати довiреностi в порядку, визначеному законодавством та  Статутом, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом.



Головний бухгалтер у межах своєї посади

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад ,встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових данних. 

Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.

Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.

Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.

Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.

За погодженням з керiвником пiдприємства  забезпечує перерахування податкiв та зборiв,передбачених законодавством,проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов"язань.

Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних,трудових та фiнансових ресурсiв.

Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi,оформленнi матерiалiв, пов"язанихпов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi,крадiжки i псування активiв пiдприємства.

Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для керiвника пiдприємства щодо:-

-визначення облiкової полiтики пiдприємства,внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства  i технологiї оброблення облiкових даних ;

-розроблення системи  i форм внутрiшньогосподарського  облiку та правил документообiгу,додаткової системи  рахункiв  i регiстрiв аналiтичного облiку,звiтностi i контролю ггосподарських операцiй;

-визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;

-вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв ,пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв ,забезпечення їх довiдковими матерiалами;

-полiпшення системи iнформацiйного забезпечення  управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;

-забезпечення збереження майна ,рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення.


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
Звiт незалежного аудитора
 з надання впевненостi щодо iнформацiї про корпоративне управлiння, вiдображеної у звiтi керiвництва (звiтi з управлiння)  
ПрАТ "Новгород-Сiверський сирзавод"


Керiвництву ПрАТ "Новгород-Сiверський сирзавод"


1.	Iнформацiя про предмет завдання та опис рiвня впевненостi.
 Ми провели перевiрку iнформацiї про корпоративне управлiння, вiдображеної у звiтi керiвництва у складi звiту емiтента цiнних паперiв ПрАТ "Новгород-Сiверський сирзавод" за 2019 рiк з метою отримання обгрунтованої впевненостi щодо вiдповiдностi поданої iнформацiї законодавчим та нормативним вимогам . Перевiрена iнформацiя включає:
"	iнформацiю про власний кодекс корпоративного управлiння товариства;
"	 iнформацiю про проведенi загальнi збори товариства у звiтному перiодi та загальний опис питань, що розглядались на вказаних зборах;
"	 iнформацiю про персональний склад наглядової та колегiального виконавчого органу емiтента, про проведенi засiдання та загальний опис питань, якi розглядались на засiданнях таких органiв разом з прийнятими на них рiшеннями; 
"	опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 
"	перелiк осiб, якi є прямо або опосередковано власниками значного пакету акцiй емiтента; 
"	iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 
"	порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента. 
2.	Застосовнi критерiї.
При перевiрцi iнформацiї про корпоративне управлiння ПрАТ "Новгород-Сiверський сирзавод" ми керувалися вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), зокрема статтею 40'; Закону України "Про акцiонернi товариства" зi змiнами та доповненнями; вимогами Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826, зi змiнами та доповненнями, Принципами корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 №955.

3.	Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.

 Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть складання i подання звiту про корпоративне управлiння у складi звiту керiвницта (звiту з управлiння), що включено до звiту емiтента вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фоновий ринок", згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

4.	Вiдповiдальнiсть аудитора.

 Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що звiт про корпоративне управлiння складено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, i у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту незалежного аудитора, що мiстить висновок про предмет завдання. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що процедури отримання доказiв, проведенi вiдповiдно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди можуть виявити суттєве викривлення, якщо 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 даного звiту про корпоративне управлiння.
Виконуючи завдання з пiдтвердження вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього перiоду виконання завдання.
Крiм того ми:
"	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються виконання з пiдтвердження, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"	оцiнюємо прийнятнiсть та обгрунтованiсть тверджень i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємство 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 звiтi з управлiння або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст звiту з корпоративного управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи вiдповiдає подана у звiтi iнформацiя, законодавчим та нормативним вимогам по  її складанню, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
"	Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення процедур перевiрки та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиторської перевiрки.
"	Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

5.	Застосовнi вимоги контролю якостi.
Аудиторська компанiя дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.
6.	Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затверджених Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
7.	 Перегляд виконаної роботи

"	Метою виконання процедур щодо перевiрки звiту про корпоративне управлiння було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1)	вiдповiдностi iнформацiї про корпоративне управлiння  у Товариствi, вiдображеної у звiтi, вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", Принципам корпоративного управлiння, вимогам Статуту Товариства та прийнятим Положенням Товариства.

"	При виконаннi завдання з надання обгрунтованої впевненостi  ми проаналiзували Статут Товариства, Положення, якими керується товариство,  протоколи загальних зборiв акцiонерiв, протоколи засiдань Наглядової ради, накази та iншi розпорядчi документи, що регламентують систему внутрiшнього контролю, посадовi iнструкцiї, органiзацiйно-управлiнську структуру товариства, норми та нормативи, що застосовуються Товариством, дозвiльнi документи Товариства на проведення лiцензованих видiв дiяльностi, документи, що пiдтверджують iнформацiю про володiння особами значними пакетами акцiй. 

"	Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".
"	Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось.
"	Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. 
"	Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
"	Товариство адекватно оцiнює ризики фiнансово-господарської дiяльностi та корпоративного управлiння та здiйснює попереджувальнi заходи у вiдповiдь на оцiненi ризики на мiкрорiвнi.  
"	Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Наглядова рада товариства та Ревiзор Товариства.
"	Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Генеральний директор  Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. 
"	Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України.   
            Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

8.	Висновок

             За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки iнформацiї, вiдображеної у звiтi про корпоративне управлiння, аудиторами зроблено висновок:

На нашу думку, ПрАТ "Новгород-Сiверський сирзавод" у звiтi про корпоративне управлiння за 2019 рiк  розкрито iнформацiю в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), Закону України "Про акцiонернi товариства" зi змiнами та доповненнями та вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 (зi змiнами та доповненнями).  
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Адреса Вул. Iвана Мазепи, б.48, м. Чернiгiв, Україна     
    
02 квiтня 2020 р.


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


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
данi вiдсутнi
данi вiдсутнi
-, данi вiдсутнi, - р-н, -, -
0
0
0
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
Машевський Олександр Сергiйович
85 125
25,8548
85 125
0
Машевська Валентина Леонiдiвна
196 463
59,6713
196 463
0
Фiзична особа
28 144
8,5482
28 144
0
Фiзична особа
19 510
5,9257
19 510
0
Усього
329 242
100
329 242
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
329 242
29,72
Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу Акцiонерiв Товариства.

Кожна проста акцiя Товариства її власнику - акцiонеру надає однакову сукупнiсть прав, включаючи права на:

участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному  Статутом та iншими документами Товариства;

отримання дивiдендiв;

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

доступ до документiв, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акцiонеру вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;

на власний розсуд розпоряджатися акцiями Товариства, що належать їм на правi власностi, з урахуванням положень  Статуту.

Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:

дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi  Статутом;

не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

не перешкоджати своїми дiями здiйсненню пiдприємницької дiяльностi Товариством;

ншi обов'язки встановленi законами.

Акцiонери Товариства можуть укласти договiр (договори), за яким (якими) на них покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання.


публiчна пропозицiя ВIДСУТНЯ
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29.04.1999
38/24/1/99
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Чернiгiвське терiторiальне управлiння
UA4000085039
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
29,72
329 242
9 785 072,24
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили, додаткової емiсiї не було. Цiннi папери не викупались

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
29.04.1999
38/24/1/99
UA4000085039
329 242
9 785 072,24
329 242
0
0
Опис:
ОБМЕЖЕННЯ ВIДСУТНI

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
7 003 003,85
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
21,27
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
7 003 003,85
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


18.04.2019

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


02.05.2019

Спосіб виплати дивідендів


перерахування на банкiвський рахунок  акцiонера

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату


10.10.2019, 3 200 000

11.10.2019, 2 399 240,75

15.10.2019, 1 403 763,1

Опис
Дата прийняття загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" рiшення про виплату дивiдендiв: 18.04.2019 р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 02.05.2019 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi: 21,27 грн на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв: здiйснити виплату дивiдендiв у грошовiй формi не пiзнiше 6 (шести) мiсяцiв вiд дня ухвалення рiшення загальними зборами акцiонерiв про таку виплату. Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо особам, якi є акцiонерами Товариства на дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства. Спосiб виплати дивiдендiв, шляхом безготiвкового перерахунку коштiв на вказаний акцiонером рахунок у банку або поштовим переказом. Порядок виплати дивiдендiв: планується здiйснити виплату всiєї суми дивiдендiв, що пiдлягає нарахуванню вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв з 18.06.2019р. по 18.10.2019р. Повiдомлення про виплату дивiдендiв направляэться акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв до 17 травня 2019 року. Виплата дивiдендiв здiйснюється за наявностi письмової заяви iз вказаними iндивiдуальними даними та способом виплати дивiдендiв, наданої акцiонером до 31 травня 2019 року.


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:
83 926
88 718
0
0
83 926
88 718
  будівлі та споруди
15 609
16 512
0
0
15 609
16 512
  машини та обладнання
48 901
47 445
0
0
48 901
47 445
  транспортні засоби
8 580
13 292
0
0
8 580
13 292
  земельні ділянки
3 743
3 917
0
0
3 743
3 917
  інші
7 093
7 552
0
0
7 093
7 552
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
83 926
88 718
0
0
83 926
88 718
Опис
Термiни користування основними засобами:
Машини та обладнання - 5-15 рокiв
Iншi - 10-15 рокiв
.
Первiсна вартiсть основних засобiв (загалом за станом на 01.01.2019р.) - 1126315 тис.грн
Первiсна вартiсть основних засобiв (загалом за станом на 01.01.2020р.) - 1152412 тис. грн.
Сума нарахованого зносу (загалом за станом на 01.01.2019р) -1042389 тис.грн
Сума нарахованого зносу (загалом за станом на 01.01.2020р) - 1063694 тис.грн.

Обмежень щодо використання основними засобами не має. Товариство не користується орендованими основними засобами.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
101 373
89 656
Статутний капітал (тис.грн)
9 785
9 785
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
9 785
9 785
Опис
Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4). З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань.
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв 101373 тис. грн. бiльше скоригованого статутного капiталу (9785 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.

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
24 590
X
X
у тому числі:

кредитна лiнiя № 7/1 Кредо банк
07.02.2019
17 906
19,45
06.07.2020
Овердрафт № 7/2 Кредо Банк
07.02.2019
6 684
21,5
06.02.2020
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
2 425
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
105 481
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
37 019
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
169 515
X
X
Опис
Зобовязання за цiнними паперами вiдсутнi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Сири твердi сичужнi
2995,9 тыс. тон
305003,14
73,18
2870,15 тис.тон
347321,95
74,23
2
Молоко термiзоване
8280,04 тис.тон
60632,94
14,55
8285,19 тис. тон
63720,54
13,62
3
Масло вершкове
415,29 тис.тон
37155,99
8,91
396,59 тис.тон
46234,55
9,88
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Сировина та напiвфабрикати
72,47
2
Заробiтна плата
8,19
3
Транспортно-заготiвельнi витрати
4,65

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
38054314
Місцезнаходження
14017, Україна, Чернігівська обл., Чернiгiвська р-н, мiсто Чернiгiв, вулиця Iвана Мазепи 48
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4511
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Свiдоцтво Аудиторської палати
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.02.2012
Міжміський код та телефон
(046)22605607
Факс
(046)22605607
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Реєстр не веде.  Послуги з зовнiшнього аудиту.

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
04107, Україна, Київська обл., Київський р-н, мiсто Київ, вулиця ТРОПIНIНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
видана ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 482-52-01
Вид діяльності
Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
Опис
Обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРОВIДНА"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
23510137
Місцезнаходження
03049, Україна, Київська обл., Київський р-н, мiсто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №520912
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ (НАЦКОМФIНПОСЛУГ)
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2010
Міжміський код та телефон
(044)248-28-17
Факс
(044)248-28-17
Вид діяльності
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Опис
Страхування цивiльної вiдповiдальностi  наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОНСАЛТИНГ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
30636985
Місцезнаходження
04050, Україна, Київська обл., Київський р-н, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРЦЕНА, будинок 17-25, ЛIТЕРА "А", офiс 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044)230-01-65
Факс
(044)230-01-65
Вид діяльності
Юридичнi послуги
Опис
Юридичнi послуги

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

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

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
18.04.2019
Загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
100 000
232 160
43,07
Майно, послуги, кошти
18.04.2019
nssz.com.ua
Опис:
Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
18.04.2019р. було затверджене рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та надання повноважень на вчинення Товариством значних правочинiв.Гранична
сукупна ринкова вартiсть майна , робiт або послуг, що може бути предметом правочинiв 100 000,0 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 232160 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 43,07 %
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 329 242 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -329 242 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" приняття рiшення -329 242 шт., 
"проти" приняття рiшення- 0. 

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
за ЄДРПОУ
00448077
Територія
 
за КОАТУУ
7410500000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Перероблення молока, виробництво масла та сиру
за КВЕД
10.51
Середня кількість працівників: 324
Адреса, телефон: 16000 Новгород-Сiверський, Залiнiйна будинок 21А, 044 2902961
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
38
40
    первісна вартість
1001
219
277
    накопичена амортизація
1002
( 181 )
( 237 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
8 725
11 349
Основні засоби
1010
83 926
88 718
    первісна вартість
1011
1 126 315
1 152 412
    знос
1012
( 1 042 389 )
( 1 063 694 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
26
26
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
92 715
100 133
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
59 551
73 874
Виробничі запаси
1101
12 879
12 818
Незавершене виробництво
1102
2 138
2 450
Готова продукція
1103
44 419
58 547
Товари
1104
115
59
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
73 076
76 717
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
403
266
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
1 522
1 595
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
4 294
8 213
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
573
10 085
Готівка
1166
47
7
Рахунки в банках
1167
526
10 078
Витрати майбутніх періодів
1170
26
5
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
139 445
170 755
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
232 160
270 888

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
9 785
9 785
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
71 279
77 408
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
1 589
1 589
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
7 003
12 591
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
89 656
101 373
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
24 590
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
34 697
31 425
    розрахунками з бюджетом
1620
2 353
2 425
    у тому числі з податку на прибуток
1621
1 161
562
    розрахунками зі страхування
1625
442
562
    розрахунками з оплати праці
1630
1 602
1 910
    одержаними авансами
1635
950
1 296
    розрахунками з учасниками
1640
37
29
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
1 766
1 797
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
100 657
105 481
Усього за розділом IІІ
1695
142 504
169 515
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
232 160
270 888
Примітки: Баланс як фiнансовий звiт вiдображає узагальнену, укрупнену, побудовану за стандартизованою формою iнформацiю про активи та зобов'язання на певний момент часу. Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

Керівник				Мiняйло Н.М.

Головний бухгалтер			Дубовец Л.I.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
за ЄДРПОУ
00448077

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
468 832
443 315
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 389 317 )
( 386 295 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
79 515
57 020
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
177
10
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 16 688 )
( 14 313 )
Витрати на збут
2150
( 30 091 )
( 27 031 )
Інші операційні витрати
2180
( 14 005 )
( 2 466 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
18 908
13 220
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
351
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 2 510 )
( 4 372 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 15 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
16 383
9 199
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-3 792
-2 196
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
12 591
7 003
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
12 591
7 003
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
380 304
381 542
Витрати на оплату праці
2505
40 494
32 753
Відрахування на соціальні заходи
2510
8 796
7 130
Амортизація
2515
6 502
6 215
Інші операційні витрати
2520
14 005
2 466
Разом
2550
450 101
430 106
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
329 242
329 242
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
38,242390
21,270070
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Звiт про фiнансовi результати - це звiт про доходи, витрати i фiнансовi результати пiдприємства. Звiт про фiнансовi результати (форма №2) складається з трьох роздiлiв. Призначення звiту про фiнансовi результати полягає у визначеннi чистого прибутку (збитку) звiтного перiод.Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

Керівник				Мiняйло Н.М.

Головний бухгалтер			Дубовец Л.I.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
за ЄДРПОУ
00448077


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
563 871
508 252
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
616
563
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
1 025
900
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
64
7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
61
131
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 491 341 )
( 437 191 )
Праці
3105
( 32 634 )
( 24 676 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 8 719 )
( 6 991 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 24 803 )
( 24 364 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 4 391 )
( 1 148 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 11 470 )
( 15 412 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 8 942 )
( 7 804 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 43 )
( 400 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 1 164 )
( 1 580 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
6 933
14 651
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
351
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 5 734 )
( 3 304 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 1 373 )
( 203 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-7 107
-3 156
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
134 544
154 410
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 115 424 )
( 145 500 )
Сплату дивідендів
3355
( 6 556 )
( 14 830 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 2 510 )
( 4 371 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 368 )
( 731 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
9 686
-11 022
Чистий рух коштів за звітний період
3400
9 512
473
Залишок коштів на початок року
3405
573
100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
10 085
573
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв (форма №3). Вiн мiстить iнформацiю про грошовi потоки пiдприємства за звiтний перiод. Пiд грошовими потоками розумiють надходження та вибуття грошових коштiв та їх еквiвалентiв.Грошовi кошти включають кошти в касi та на рахунках у банках, якi можуть бути використанi для поточних операцiй. Для складання звiту про рух грошових коштiв використовують показники балансу, звiту про фiнансовi результати та данi аналiтичного бухгалтерського облiку. Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

Керівник				Мiняйло Н.М.

Головний бухгалтер			Дубовец Л.I.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"
за ЄДРПОУ
00448077

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
9 785
71 279
0
1 589
7 003
0
0
89 656
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
9 785
71 279
0
1 589
7 003
0
0
89 656
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
12 591
0
0
12 591
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
6 129
0
0
0
0
0
6 129
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
6 129
0
0
0
0
0
6 129
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
-7 003
0
0
-7 003
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
6 129
0
0
5 588
0
0
11 717
Залишок на кінець року 
4300
9 785
77 408
0
1 589
12 591
0
0
101 373
Примітки: Звiт про власний капiтал (форма №4).Власний капiтал пiдприємства визначається як рiзниця мiж вартiстю його майна i борговими зобов'язаннями: К = А - З Власний капiтал - це частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов'язань. Сума власного капiталу - це абстрактна вартiсть майна, яка не є його поточною чи реалiзацiйною вартiстю, а тому не вiдображає поточну вартiсть прав власникiв. На суму власного капiталу суттєво впливають усi умовностi бухгалтерського облiку, що були застосованi при оцiнцi активiв i кредиторської заборгованостi, i вона може лише випадково спiвпадати iз сукупною ринковою вартiстю акцiй пiдприємства чи з сумою, яку можна отримати вiд продажу чистих активiв частинами або пiдприємства в цiлому. Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868

Керівник				Мiняйло Н.М.

Головний бухгалтер			Дубовец Л.I.
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)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
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)
38054314
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна, 14017, м.Чернiгiв, вул.Iвана Мазепи, 48,
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4511
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 0778, дата: 24.04.2018
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)
01 - немодифікована
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
вiдсутнiй
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 17/20, дата: 27.02.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 27.02.2020, дата закінчення: 27.03.2020
12
Дата аудиторського звіту
27.03.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
17 500,00
14
Текст аудиторського звіту

Звiт незалежного аудитора



Акцiонерам ПрАТ  "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"

Керiвництву ПрАТ  "НОВГОРОД_СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"



Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", що складається iз балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 р., та звiту про фiнансовi результати ( звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи виклад значущих облiкових полiтик за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року .

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2019 року, що додається, в усiх суттєвих аспектах складена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть".

Основа для думки 



Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими  стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Приватного акцiонерного товариства "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.





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 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 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 пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування пiдприємства.



Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi



Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у 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 МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 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 звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крiм того ми:

"	Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики , а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 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 робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємство 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. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство 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 покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;  



Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.



Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД". Рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi; вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

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
18.04.2019
19.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2019
19.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2019
19.04.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.03.2019
18.03.2019
Відомості про проведення загальних зборів
18.04.2019
19.04.2019
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
08.08.2019
08.08.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


