Титульний аркуш

22.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

директор



Шкарупа Дмитро Миколайович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00443364
4. Місцезнаходження: 84573, Україна, Донецька обл., Бахмутський р-н, селище Новолуганське, квартал Молодiжний, будинок 13
5. Міжміський код, телефон та факс: (067) 635 77 12, +38 (063) 868 29 44
6. Адреса електронної пошти: peo-gmk@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2021, Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк, у тому числi фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2020 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.kum.com.ua
22.04.2021

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

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

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

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

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

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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

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

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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 "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї - Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї - посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї - Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє. Через зазначенi ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - в структурi Товариства вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї та представництвана/
Cкладова змiсту  "Судовi справи емiтента" - не включена до складу рiчної iнформацiї - судовi справи вiдсутнi. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - штрафнi санкцiї до Товаричтва не застосовувались.
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", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. No 2826, приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не розкриває цю нформацiю.
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" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю. 
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" не включена до складу рiчної iнформацiї. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" не включена до складу рiчної iнформацiї. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"  на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" не  включена до складу рiчної iнформацiї. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням  http://www.kum.com.ua. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
 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 ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета 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 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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї. 
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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї.
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" включена до складу рiчної. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї, випуск iнших цiнних паперiв емiтент не здiйснював. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї, випуск iпохiдних цiнних паперiв емiтент не здiйснював. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї, боргових цiнних паперiв емiтент не здiйснював. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї. Рiшення про викуп власних акцiй не приймалось.
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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї, працiвники емiтента акцiями не володiють.  
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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї, працiвники емiтента акцiями Товариства не володiють
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,  будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.
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" не включена до складу рiчної у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
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" "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", Товариство не вiдноситься до емiтентiв якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод вiдсутня.
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" не включена до складу рiчної iнформацiї, такi рiшення не приймались. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, значнi правочини не вчинялись.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї, правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не вчинялись та на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" ПрАТ не розкриває таку iнформацiю.
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 ПрАТ не розкриває таку iнформацiю.
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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї.
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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї.
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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї.
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 у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї. 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 "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"
3. Дата проведення державної реєстрації
	02.10.1997
4. Територія (область)
	Донецька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	139072000
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)
	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.11 - ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА
	10.13 - ВИРОБНИЦТВО М'ЯСНИХ ПРОДУКТIВ
	46.32 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ М'ЯСОМ I М'ЯСНИМИ ПРОДУКТАМИ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ  АТ ОЩАДБАНК  М.КРАМАТОРСЬК, МФО 335106
2) IBAN
	UA803351060000026008300560082
3) поточний рахунок
	UA803351060000026008300560082
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Київське вiддiлення № 8 АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627
5) IBAN
	UA023206270000026041013002851
6) поточний рахунок
	UA023206270000026041013002851

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	ПрАТ "Карань-Агро"
2) Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	32715728
4) Місцезнаходження
	87120, Донецька обл., Волноваський район, селище мiського типу Андрiївка, вулиця Гоголя
5) Опис 
	Фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" на кiнець 2020 року вiднесено до складу довгострокових iнших фiнансових iнвестицiй (акцiї), якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (асоцiйованi пiдприємства) , становлять 115 тис. грн., а самае: ПрАТ "Карань-Агро" (87120, Донецька обл., Волноваський район, селище мiського типу Андрiївка, вулиця Гоголя ) - 115 тис.грн., вiдсоток володiння  дорiвнює 38% (рiд дiяльностi зберiгання с/г продукцiї) , дата придбання частки пiдприємства 18 лютого 2005 р.


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ"не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. ТОВАРИСТВО  розташовано за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал. Молодiжний , 13.  Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. Перспектив суттєвого розвитку не має. В теперiшнiй час наявнi структурнi пiдроздiли не переданi в оперативну оренду, за виключенням окремих позицiй основних засобiв. Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) Товариства за 2020 рiк склала 1 особа, в тому числi 1 особа працює за сумiсництвом в iншiй юридичнiй особi. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не має. Фонд оплати працi за 2020  р. склав 58000 грн., Середньорiчна заробiтна плата одного працiвника складає 4833 грн. Незначне збiльшення фонда оплати працi вiдбулось у  звiтному роцi, у зв`язку з  пiдвищенням рiвня мiнiмальної заробiтної плати згiдно закону. Кадрова програма пiдприємства включає в себе вiдвiдування спецiалiзованих конференцiй, семiнарiв, спецiальнi курси пiдвищення квалiфiкацiї. У звiтному роцi кадрова програма була виконана в мiнiмальному розмiрi (профiльна пiдписка на перiодiчнi видання тощо).

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

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
Спiльну дiяльнiсть емiтент не проводив у звiтному роцi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами тощо.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб, умови та результати цих пропозицiй протягом звiтного року не надходило

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Наказ №100 вiд 19.11.2015 "Про облiкову полiтику пiдприємства" 
На виконання вимог Закону України вiд 16 липня 1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також з метою дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення господарських операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi, а також внаслiдок того, що: 1) пiдприємство знаходиться в непередбачуваних умовах обставин форс-мажору ще з липня 2014 р. (Сертифiкат  (висновок) про настання обставин непереборної сили № 2472/05-4 вiд 19.08.2014р. ТПП України); 2) 02 липня 2015 р. виробничi потужностi, документацiя, сервери, РРО та iнше майно ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" були захопленi невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї т.зв. "ДНР", дiяльнiсть пiдприємства була  паралiзована, законна адмiнiстрацiя ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" повнiстю втратила будь-який контроль над пiдприємством; 3) з листопада 2015 р. товариство було перереєстроване за адресою: 84573, Донецька область, Артемiвський  район, селище Новолуганське, квартал Молодiжний, будинок 13, та перебуває на податковому облiку у  Артемiвськiй ОДПI ГУ ДФС у Донецькiй областi; 4) основна виробнича дiяльнiсть товариства повнiстю припинилась пiсля факту його захоплення, а елементами операцiйної дiяльностi є окремi iї види - 
н а к а з у ю:
1. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
2. Аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) - пiдприємство не застосовує.
3. Установити межу суттєвостi для:
o окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства, - 5 % пiдсумку всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу, вiдповiдно;
o окремих видiв доходiв i витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) пiдприємства;
o проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв - вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi у розмiрi 10 % такого вiдхилення;
o визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10 %;
o статей фiнансової звiтностi - 500 грн.
4. Установити тривалiсть операцiйного циклу для: 
o виробництва iншої продукцiї та надання послуг з оренди транспортних засобiв - один мiсяць. 
5. Не вiдображати вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
6. При перерахунку доходiв, витрат i грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi, середньозважений валютний курс не застосовувати.
7. Для визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв, встановлення строку корисного використання об'єктiв та вибору методу нарахування амортизацiї створити постiйно дiючу комiсiю у складi в.о. Голови Правлiння. 
   Перелiк об'єктiв  основних засобiв, над якими товариство має факт контролю на дату першого складання облiкових документiв щодо них, складається як додаток до окремого наказу, де вiдображаються усi вiдомi (з рiзних наявних джерел) данi щодо їх первiсної вартостi, зносу та залишкової вартостi.
   8. Матерiальнi активи, термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, а вартiсть менше 6000 грн., вважати iншими необоротними матерiальними активами. 
9. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод.
    Перелiк об'єктiв  основних засобiв,  якi пiдлягають амортизацiї, затверджувати окремими наказами при встановленнi факту контролю над ними на момент перереєстрацiї та пiсля цього, часткового або повного вiдновлення контролю внаслiдок їх повернення (для володiння та розпорядженням товариством).
10. Не проводити дооцiнку основних засобiв до моменту вiдновлення товариством контролю над усiєю об'єктивною iнформацiєю щодо них, а також внаслiдок того, що ранiше дооцiнка проводилась у цiлому по всiм групам основних активiв, якими володiє товариство, але пiсля захвату активiв та на час складання цього наказу не має над ними повного контролю.
11. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.
12. Здiйснювати переоцiнку за справедливою вартiстю на дату балансу тих нематерiальних активiв, щодо яких iснує активний ринок.
13. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє найменування.
14. Облiк транспортно-заготiвельних витрат не вести на окремому субрахунку.
15. У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовувати такi методи їх оцiнки: 
o середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску виробничих запасiв у виробництво та реалiзацiї готової продукцiї; 
o iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при продажу великогабаритних товарiв, що мають номер заводу-виробника. 
16. Величину резерву сумнiвних боргiв не розраховувати - у зв'язку з вiдсутнiстю облiкових даних внаслiдок втрачених документiв у перiод захвату активiв пiдприємства.
17. Не створювати резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства та виконання гарантiйних зобов'язань.
   Величину витрат на виплату вiдпусток (у т.ч. невикористаних - при звiльненнi робiтникiв) визначати за усiма вiдомими товариству наявними джерелами на дату нарахування (у т.ч. в електронному видi тощо): суми нарахованої заробiтної плати за розрахунковий перiод; а у разi вiдсутностi нарахувань у такому перiодi - виходячи з окладу або тарифної сiтки (якими товариство iнформацiйно володiє на час складання та дiї цього наказу, внаслiдок втрати первинних документiв за перiод до захвату пiдприємства), з урахуванням кiлькостi робочих днiв у мiсяцi звiльнення, а також кiлькостi робочих годин у мiсяцi, який передує звiльненню тощо.
18. Резервування коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, реструктуризацiю, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не провадити. 
19. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). 
20. В основному виробництвi, яке товариство може вести пiд час пiсля захвату його активiв (зокрема, до якого можуть вiдноситись послуги з надання оренди транспортних засобiв), використовувати простий метод калькулювання витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї iз застосуванням елементiв нормативного. 
21. Звiт про рух грошових коштiв складати iз застосуванням прямого методу.
22. Установити перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг): заробiтна плата з нарахуваннями (при наявностi), амортизацiя, матерiали, iншi витрати.    
23. Перелiк i склад змiнних та постiйних загальновиробничих витрат не затверджувати внаслiдок вiдсутностi таких. 
24. Прийняти за основу мiстом усiх витрат товариства (до моменту вiдновлення контролю над його активами) щодо ведення його операцiйної дiяльностi (крiм надання послуг з оренди транспортних засобiв)- як адмiнiстративнi витрати внаслiдок того, що на час складання цього наказу вiдсутнi вiдомостi щодо вiдношення складу та статей витрат цехiв, пiдроздiлiв пiдприємства тощо, над якими товариство ранiше мало контроль. 
   Не використовувати рахунки класу 8 до моменту вiдновлення контролю над активами внаслiдок того, що до моменту захвату вони використовувались; рахунки класу 9 - використовувати.
   Фiнансовi витрати вiдносити на витрати перiоду (без капiталiзацiї).
   Данi щодо втрати контролю над активами вiдображати у фiнансовiй звiтностi (Звiту про фiнансовi результати) у роздiлi "Совокупний дохiд" з одночасним зменшенням власного капiталу пiдприємства - до моменту вiдновлення контролю над ними.
25. План рахункiв вести згiдно нормативних рекомендацiй Мiнфiну України. Форма ведення автоматизованого облiку: використання рахункiв бухгалтерського облiку, оборотно-сальдової вiдомостi, аналiтичного облiку. Iнвентаризацiю проводити лише за потреби згiдно окремого наказу керiвника. Цiноутворення провадити згiдно дiючого законодавства.
   При вiдсутностi у штатi посади головного бухгалтера право пiдпису на первинних документах належить в.о. Голови Правлiння або особi за його довiренiстю; на бухгалтерськiй та податковiй звiтностi - лише в.о. Голови Правлiння. 
26. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
Керiвник пiдприємства                  (пiдпис)                             Д.М.Шкарупа



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 
Пiдприємство випускало у мирний час понад 160 найменувань ковбасних виробiв у рiзних видах оболонки та упаковки (вагова продукцiя, термо-упаковцi, фасована, в iнертному газi, в порцiйнiй нарiзцi), а саме: варенi ковбаси, паштети, сосиски, напiвкопченi, варено-копченi, сирокопченi, сиров'яленi ковбаси, копченостi свинячi, яловичi i курячi, iншi ковбаси; напiвфабрикати i субпродукти; м'ясо на костi.
Товариство втратило контроль над бiльшiстю своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь))вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.   
Новi технологiї не впроваджуються через недостатнiсть коштiв, вiдсутнiсть iнвесторiв. Основною дiяльнiстю пiдприємства у звiтному роцi були послуги з надання в аренду основних засобiв. 
Пiсля перереєстрацiї Товариства у листопадi 2015 р. в Бахмутському районi Донецкiй областi на пiдконтрольнiй Українi територiї, єдиним можливим видом дiяльностi стала оренда трьох, що залишилися, торгових причепiв (з мiсячним доходом близько 2 тис.грн).


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 
Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби (ОЗ) та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат"  визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 "Основнi засоби", який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 27.04.2000р. №92. Згiдно положень облiкової полiтики пiдприємства одиницею облiку осовних засобiв та iнших необоротних активiв вважається окремий об'єкт. Основнi засоби Товариства вiдображаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом у дiапазонi термiну корисного використання основного засобу. Необоротнi активи подiляються на основнi засоби та iншi необоротнi активи, якi в свою чергу касифiкуються по групам. 
У 2020р ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ" придбання , модернiзацiї  основних засобiв  не вiдбувалося внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства. 
Iнших значних придбань або вiдчужень активiв не вiдбувалось.
На звiтну дату пiдприємством не заключенi договори на придбання будь-яких активiв, тому iнформацiя щодо суттєвих умов придбання, його вартiсть не надається.
Пiдприємство не планує в наступному 2021 р. роцi здiйснювати значнi iнвестицiї або придбання пов'язанi з його господарською дiяльнiстю


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби (ОЗ) та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат"  визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 "Основнi засоби", який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 27.04.2000р. №92. Згiдно положень облiкової полiтики пiдприємства одиницею облiку осовних засобiв та iнших необоротних активiв вважається окремий об'єкт. Основнi засоби Товариства вiдображаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом у дiапазонi термiну корисного використання основного засобу. Необоротнi активи подiляються на основнi засоби та iншi необоротнi активи, якi в свою чергу касифiкуються по групам. 
Товариство втратило контроль над бiльшiстю своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь))вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
Станом на 31.12.2020р. основнi засоби за первiсною вартiстю на початок  року складають 278 тис. грн., в т.ч.: -  транспортнi засоби 278 тис. грн. 
Знос ОЗ на початок 2020 року  дорiвнює 278 тис. грн., у т.ч. : -  транспортнi засоби 278 тис. грн. Основнi засоби за залишковою вартiсть на початок 2020 року складають 0 тис. грн., у т. ч. : транспортнi засоби 0 тис. грн. 
 У 2020 роцi надходжень ОЗ не було.
Основнi засоби за первiсною вартiстю на 31.12.2020 р складають 278 тис. грн., у т.ч.:  транспортнi засоби 278 тис. грн..
Знос ОЗ на 31.12.2020 року дорiвнює 278 тис. грн., у т.ч.: транспортнi засоби 278 тис. грн..
Станом на 31.12.2020 року балансова (залишкова) вартiсть необоротних активiв (транспортнi засоби пiд контролем Товариства) - нульова. 
  Ступень зносу основних засобiв на звiтну дату складає 100%, в тому числi: транспортнi засоби - 100%.
  Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, в Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Термiни та умови використання основних засобiв Товариства вiдображенi в облiковiй полiтицi ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат". Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування основними засобами не виникало. 


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Найголовнiша проблема Товариство втратило контроль над бiльшiстю своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь))вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
Фактори ризику, якi можуть негативно вплинути також на дiяльнiсть Товариства, пов'язанi з нестабiльнiстю законодавчої бази, можливими змiнами в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави, можливiстю погiршення економiчної та соцiально-полiтичної ситуацiї в Українi, ,iншi форс-мажорнi обставини, пов'язанi з проведенням ООС.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" здiйснювалась вiдповiдно до стратегiчних планiв, якi затверджувались вищим органом товариства - загальними зборами акцiонерiв. Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснювалось за рахунок як власних коштiв так i коштiв пiдтримки основного акцiонера. Можливими шляхами покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можуть бути: повернення контролю над захопленими активами та налагодження нормальної роботи пiдприємства. Але, Товариство втратило контроль над бiльшiстю своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь))вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
У звiтному роцi результатом дiяльнiсть Товариства є збиток у розмiрi 232,0 тис. грн. Державних кредитiв та дотаций не було. Єдиним джерелом фiнансування пiдприємства є: надання орендних послуг. Спостерiгається недостатнiсть робочого капiталу для вирiшення поточних потреб. Для ефективної дiяльностi Товариства велике значення має своєчаснiсть сплати за наданi послуги. 
Обрана стратегiя розвитку ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ" нажаль не дозволила покрити  усi  витрати  виробництва на кiнець року, отже пiдприємство  за звiтний 2020 р. отримало чистий збиток у розмiрi 232 тис.грн., що бiльше  на 75 тис. грн.  нiж у попередньому роцi (збиток 157 тис.грн.).
   Протягом 2020 року змiнилася структура валюти балансу i зобов'язань, рiвень капiталу пiдприємства. Власний капiтал пiдприємства в загальнiй масi за 2020 р. зменшився на 232 тис.грн i становить негативну величину 42 875 тис.грн. (2019 рiк- 42643тис. грн.). Загальна вартiсть валюти балансу пiдприємства збiльшилась на кiнець року на  14 тис. грн. й дорiвнює на кiнець звiтного перiоду 9313 тис. грн., збiльшились його поточнi зобов'язання на 246 тис. грн.,  при цьому обiговi кошти пiдприємства (оборотнi активи) збiльшились на 14 тис.грн.  та на кiнець року дорiвнюють 9093 тис. грн..
Для розрахунку ключових показникiв й оцiнки фiнансового стану ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ" використовується iнформацiя з форм бухгалтерської звiтностi № 1 "Баланс" станом на 31.12.2020 року та №2 "Звiт про фiнансовi результати" за 12 мiсяцiв  2020 р.   

                                                                                                            На початок       На кiнець         
                                                                                                                   року          року
                                                                
1. Коефiцiєнт фiнансової автономiї (стiйкостi або платоспроможностi) (Кавт.) 
                                                                                                                   0.82          0.82
2. Коефiцiєнт фiнансової залежностi (Кф.зал.)                                     0.218      0,217
3. Коефiцiєнт спiввiдношення дебiторської i кредиторської заборгованостi 
(Кдз/кз)                                                                                                      0,17        0,17

Як ми бачимо на кiнець року у пiдприємства нажаль недостатня доля засобiв, iнвестованих в дiяльнiсть пiдприємства його власниками, що є негативним для фiнансового стану та стабiльностi пiдприємства в цiлому, а також  невелика залежнiсть вiд зовнiшнiх кредиторiв.
Коефiцiєнт фiнансової залежностi зменьшився на 0,01  , зменьшення  цього показника в динамiцi означає зменшення частки позикових коштiв в фiнансуваннi пiдприємства, що є позитивним фактором для розвитку пiдприємства в майбутньому.
Коефiцiєнт фiнансової автономiї (стiйкостi або платоспроможностi) показує, яку частку в загальнiй сумi власного капiталу займає позиковий капiтал, тобто показує скiльки одиниць притягнених засобiв доводиться на кожну одиницю власних. На кiнець року цей показник не змiнився i це свiдчить про   досить значну залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв, тобто про зниження стiйкостi  фiнансового стану пiдприємства.
Показник спiввiдношення дебiторської i кредиторської заборгованостi дозволяє визначити скiльки доводиться дебiторськiй заборгованостi на 1 грн. кредиторської, причому оптимальне значення цього коефiцiєнта варiюється вiд 0,9 до 1,0, тобто кредиторська заборгованiсть на кiнець року перевищує дебiторську заборгованость, а повинна не бiльше нiж на 10% перевищувати дебiторську,  тому необхiдно що кварталу стежити за спiввiдношенням дебiторської i кредиторської заборгованостi i докладати всi зусилля для зниження останньої. 

Далi   для   аналiзу   лiквiдностi   балансу   розраховуються   наступнi коефiцiєнти:
                                                                                             На початок року      На кiнець року
1.  Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi                                              0,0001         0,00004       
 2.  Коефiцiєнт поточної лiквiдностi                                                     0,17          0,17
3. Коефiцiєнт структури капiталу         
    (фiнансування)                                                                                     1,22              1,217
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi  показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно за рахунок грошових коштiв та короткострокових вкладень, тобто  яку частину короткострокової заборгованостi пiдприємство може погасити найближчим часом На  кiнець року вiн дорiвнює 0,00004 , що  не вiдповiдає зазначеному у стандартах нормативу (нормативне значення - не менше 0,2-0,35). Таким чином, пiдприємство не в змозi погасити негайно свої  борги  за рахунок монетарних активiв на дату складання балансу.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi характеризує очiкувану платоспроможнiсть пiдприємства на перiод, рiвний середньої тривалостi одного обороту всiх оборотних коштiв. Вiн вiдбиває мiру загального покриття усiма оборотними активами органiзацiї суми короткострокових зобов'язань, рiвень цього коефiцiєнта залежить вiд галузi виробництва, тривалостi виробничого циклу, структури запасiв та iн. Як ми бачимо, на кiнець року коефiцiєнт дорiвнює 0,17 (нормативне значення - не менше 1,8-2), це доводить що,  загальної суми обiгових коштiв у цього пiдприємства недостатньо для забезпечення нормальної платоспроможностi.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, показує яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi. Аналiз показав, що коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)  пiдприємства на кiнець року зменшився та дорiвнює 1,217. 
 Отже, проведений аналiз фiнансового стану пiдприємства дозволяє зробити загальний висновок що у ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ" нажаль недостатня доля засобiв, iнвестованих в дiяльнiсть пiдприємства його власниками, що є негативним для фiнансового стану та стабiльностi пiдприємства в цiлому, а також  велика залежнiсть вiд зовнiшнiх iнвесторiв,  власний капiтал меньше поточних зобов`язань тобто фiнансовий стан на пiдприємствi не стiйкий.
Пiдприємство не в змозi погасити негайно свої  борги  за рахунок монетарних активiв на дату складання балансу, суми найбiльш лiквiдних i швидко реалiзованих активiв у пiдприємства  не достатньо для покриття його короткострокових зобов'язань й короткострокова заборгованiсть  може бути погашена частковою мiрою впродовж короткострокових надходжень на рахунки пiдприємства або за умови своєчасного розрахунку з дебiторами.
       На основi проведених вище розрахункiв можна побачити, що вiрогiднiсть банкрутства у пiдприємства  велика, це говорить про не стiйкий фiнансовий стан пiдприємства, великий ризик банкрутства й повноцiнне ведення своєї дiяльностi, в наслiдок чого  нормальне функцiонування пiдприємства в майбутньому.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2020 р. укладених, але не виконаних договорiв не має.



Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основним видом дiяльностi у пiдприємства протягом 2020 року було надання власного майна в оренду. Станом на 31.12.2020 року балансова (залишкова) вартiсть необоротних активiв (транспортнi засоби пiд контролем Товариства) - нульова,  на найближче майбутнє пiдприємство не планує здiйснювати розширення або реконструкцiю основних засобiв у зв'язку з вiдсутнiстю джерел фiнансування або додаткового вливання грошових коштiв. Протягом звiтного року пiдприємство iснувало за рахунок переданих в  оренду основних засобiв; фiнансової пiдтримки основного акцiонера.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У зв'язку з тим, що Товариство не мало у звiтному роцi вiльних власних коштiв, дослiдження та розробки не проводилися

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
Починаючи з 2015 року збиток Товариства складає 6253 тис.грн..  У  2016 роцi пiдприємства  збиток Товариства складає 411 тис.грн. , який менше на 5842 тис. грн в порiвняннi з попереднiм роком,  що ,було позитивним фактором. У  2017 роцi прибуток Товариства складає 13 тис.грн., який зрiс на 424 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком,  що також було позитивним фактором для розвитку.
У  2018 роцi збиток Товариства склав 476 тис.грн., який збiльшився  на 489 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком. У  звiтному 2019 роцi збиток Товариства складає 157 тис.грн., який зменшився  на 319 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком. Але все перелiчене вище є негативним фактором для розвитку. У  звiтному 2020 роцi збиток Товариства складає 232 тис.грн., який збiльшився  на 75 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком. Все перелiчене вище є негативним фактором для розвитку.
Пiсля перереєстрацiї Товариства, єдиним можливим видом дiяльностi стала оренда трьох, що залишилися, торгових причепiв (з мiсячним доходом близько 2 тис.грн). У 2020 роцi чистий дохiд ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" вiд реалiзацiї орендних послуг склав 21 тис.грн. Загальна маса валового прибутку вiд реалiзацiї послуг склала 21 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi та чистий збиток вiд всiєї дiяльностi пiдприємства в 2020 роцi склали (-232 тис. грн.). Товариство у звiтному перiодi понесло неминучi адмiнiстративнi витрати в загальнiй сумi 253 тис.грн., в т.ч .: сплата пiльгової пенсiї в Пенсiйний фонд - 82 (33% вiд усiх адмiнiстративних витрат), обслуговування цiнних паперiв - 51 (21%), аудит - 31 (12%), послуги нотарiуса - 5 (2%), ЄСВ - 13 (5%), витрати на оплату працi - 58 (22%), РКО - 3 (1%), оренда офiсу - 6 (2%), IT-послуги - 3 (1%), адмiн.збiр - 1 (1%).
Збiльшення суми  адмiнiстративних витрат на 79 тис.грн. (на 45%) обумовлене збiльшенням: пiльгової пенсiї - на 40 тис.грн. або 51% загального росту витрат (у два рази - у зв'язку з пiдвищеними у 2020 р. державними гарантiями пенсiонерiв); аудиту -  на 17 тис.грн. (в 2,3 рази); оплати працi - на 9 тис.грн. (зрiст мiнiмальної зарплати); iншi послуги (обслуговування цiнних паперiв, нотарiус, тощо) - 13 тис.грн.
     Станом на 01.01.2021 року балансова (залишкова) вартiсть необоротних активiв (транспортнi засоби пiд контролем Товариства) - нульова. Первiсна вартiсть всiх основних фондiв i запасiв в 2020 р. не змiнилася. Дебiторська заборгованiсть за товари склала 8 987 тис.грн.: ця сума в бiльшiй мiрi (крiм даних за кiнець 2015 - 2020 р.р.) визнана оцiночно узагальнюючим активом (без аналiтичного облiку внаслiдок втрати контролю над документацiєю в 2015р.). Кредиторська заборгованiсть за всi товари, роботи i послуги (з урахуванням аналiтичного руху в 2020 р.) приблизно оцiнена в сумi 22 880 тис.грн.
    Значна сума заборгованостей ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" перед кредиторами i дебiторiв перед комбiнатом залишається неiдентифiкованою. Є декiлька зовнiшнiх ознак того, що окрема неiдентифiкована кредиторська заборгованiсть перед деякими постачальниками має пролонгований та дiючий на цей час строк позовної давностi. На кiнець звiтного перiоду пройшли всi термiни загальної позовної давностi: в результатi чого, бiльша частка сум зазначених активiв i зобов'язань не можна вважати такими в повному розумiннi, тому що пiдлягають списанню з балансу пiсля вiдповiдних процедур в майбутнi перiоди.
     Кiнцевим мажоритарним акцiонером Товариства є ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (93,6% статутного капiталу ПрАТ "ГМК"). Станом на 31.12.2020 року загальна заборгованiсть перед ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" як поручителем за кредитним договором склала 28 106 тис.грн; заборгованiсть перед ним же за договором короткострокової поворотної фiнансової допомоги - 1 153 тис.грн.
     Сума господарських коштiв, що знаходяться в розпорядженнi Товариства (валюта балансу) збiльшилась на 14 тис.грн. i склала 9 313 тис. грн. Власний капiтал пiдприємства в загальнiй масi за 2020 р. зменшився на 232 тис.грн i становить негативну величину 42 875 тис.грн.: рiвень чистих активiв акцiонерного товариства менше рiвня його статутного капiталу.
     У звiтному 2020 р. Товариство отримало декiлька кiнцевих рiшень Верховного суду по ряду попереднiх судових рiшень при багаторiчних судових процесах з податковою службою та кiнцеве пiдтвердженi усi позитивнi правовi позицiї на адресу Товариства у крупних сумах, а також тих, якi мають у часi та важливостi значнi правовi наслiдки. Також, апеляцiйними судовими iнстанцiями вкiнець закритi окремi претензiї деяких контрагентiв, якi працювали з комбiнатом до початку збройних явищ на Донбасi. 
   У ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ" нажаль недостатня доля засобiв, iнвестованих в дiяльнiсть пiдприємства його власниками, що є негативним для фiнансового стану та стабiльностi пiдприємства в цiлому, а також  невелика залежнiсть вiд зовнiшнiх iнвесторiв,  власний капiтал меньше поточних зобов`язань тобто фiнансовий стан на пiдприємствi не стiйкий.
Пiдприємство не в змозi погасити негайно свої  борги  за рахунок монетарних активiв на дату складання балансу, суми найбiльш лiквiдних i швидко реалiзованих активiв у пiдприємства  не достатньо для покриття його короткострокових зобов'язань й короткострокова заборгованiсть  може бути погашена частковою мiрою впродовж короткострокових надходжень на рахунки пiдприємства або за умови своєчасного розрахунку з дебiторами у пiдприємства вiдкриються можливо достатнi платiжнi можливостi.
    На основi проведених вище розрахункiв можна побачити, що вiрогiднiсть банкрутства у пiдприємства  вилика, це говорить про не стiйкий фiнансовий стан пiдприємства, великий ризик банкрутства й повноцiнне ведення своєї дiяльностi, в наслiдок чого  нормальне функцiонування пiдприємства в майбутньому.



IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв Товариства
Акцiонери,  або їх представники, порядок скликання, проведення та компетенцiя  визначаються чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року), Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року
75 акцiонерiв згiдно РЕЄСТРУ ВЛАСНИКIВ IМЕННИХ ЦIННИХ ПАПЕРIВ вiд 22.02.2021 року вих. № 28284, виданного депозитарiєм Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ЄДРПОУ 30370711, вул. Нижнiй Вал, буд.17/8, м. Київ, 04071), якi володiють у сукупностi 339 200 (триста тридцять дев'ять тисяч двiстi) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. (чотириста десять гривень 00 копiйок) кожна, що є 100% статутного капiталу Товариства.
Наглядова рада Товариства
Голова Наглядової ради, два Члена Наглядової ради. Порядок обрання, компетенцiя та органiзацiя роботи Наглядової ради Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", Положенням про Наглядову раду, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року 
Голова  Наглядової  ради  Акнєвський Юрiй Петрович, Член  Наглядової  ради Андрєєва Тетяна Юрiївна, Член Наглядової  ради	Акнєвська Тетяна Миколаївна
Виконавчий орган - директор Товариства
Виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства, який дiє одноосiбно на основi єдиноначальностi . Порядок обрання, компетенцiя та органiзацiя роботи директора  визначаються чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ",  Положенням про виконавчий орган Товариства, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року, КОНТРАКТОМ з Директором ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" , укладеним с директором вiд iменi Товприства головою наглядової ради вiд 14.12.2020
Директор Шкарупа Дмитро Миколайович

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
Директор
Шкарупа Дмитро Миколайович
1979
Вища. Харкiвський державний аграрний унiверситет iм. В.В.Докучаєва , спецiальнiсть -  менеджмент органiзацiй.
20
ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат", 00443364, в.о. Голови Правлiння, Головний економiст
21.04.2020, 3 роки

Опис:
Виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства, який дiє одноосiбно на основi єдиноначальностi. 
   Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", що оформлене Протоколом № 1/2020 вiд 21 квiтня 2020 року, було обрано директором ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Шкарупу Дмитра Миколайовича строком на 3 (три) роки, до 21.04.2023 включно, у зв'язку iз прийняттям нової редакцiї Статуту ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" та змiною колегiального виконавчого органу на одноосiбний, та встановлено, що повноваження Шкарупи Дмитра Миколайовича на посадi Директора ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" набувають чинностi з моменту державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. Шкарупа Дмитро Миколайович часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Посади, якi обiймав Шкарупа Д.М. протягом останнiх п'яти рокiв: Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", економiст фiнансово-економiчної служби ПРАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ". Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Протягом звiтного року як директор винагороду  в грошовiй формi  отримував у виглядi заробiтної плати у розмiрi 58 000 грн.  Не займає будь-яких iнших посад на iнших пiдприємствах.
1.1.	Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством України.
1.2.	До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
1.3.	Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням. Директор є пiдзвiтним Загальним Зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства не рiдше нiж 1 (один) раз на рiк представляє на затвердження Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства рiчний звiт.
1.4.	Права i обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть, умови оплати працi i  матерiального заохочення, соцiальнi гарантiї Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та Контрактом з Директором Товариства.
1.5.	Вiд iменi Товариства Контракт пiдписує Голова Наглядової ради Товариства або особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
1.6.	В своїй дiяльностi Директор Товариства керується:
-	рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою;
-	Статутом Товариства;
-	Положенням про виконавчий орган;
-	актами внутрiшнього регулювання;
-	контрактом;
-	чинним законодавством України та нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
1.7.	Директор вирiшує всi питання, якi пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.
1.8.	Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради цього Товариства.
1.9.	Директор обирається Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом Товариства, внутрiшнiм Положенням та законодавством чинним законодавством.
1.10.	Одна й та ж сама особа може обиратися на посаду Директора необмежену кiлькiсть разiв.
1.11.	Строк повноважень Директора Товариства, визначається вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який було обрано Директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання, набуття повноважень, продовження повноважень або припинення повноважень Директора Товариства, його повноваження продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою вiдповiдного рiшення.
1.12.	Строк повноважень Директора Товариства може бути продовжено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
1.13.	Члени Наглядової ради, а також акцiонери Товариства можуть висувати кандидатiв на посаду Директора Товариства.
1.14.	Пропозицiя про висування кандидата повинна бути оформлена в письмовому виглядi та включати: 
-	реквiзити особи, що пропонує кандидатуру на посаду Директора Товариства (прiзвище, iм'я та по батьковi, назва, мiсце роботи, адреса, код ЄДРПОУ для юридичних осiб);
-	прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, громадянство, мiсце проживання та/або реєстрацiї особи, яка пропонується для обрання на посаду Директора Товариства;
-	коротку iнформацiю про особу, що пропонується для обрання (освiта, досвiд роботи, у тому числi на керiвних посадах, мiсце роботи, нагороди тощо, що може охарактеризувати особу);
-	iнформацiю про непогашену судимiсть або заборону суду займати керiвнi посади та iнше;
-	заяву про те, що особа, яка пропонується для обрання, не має заперечень щодо її обрання на посаду Директора Товариства.
-	кiлькiсть,  тип  та/або клас акцiй, що належать кандидату за наявностi.
1.15.	Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Директора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це Наглядову раду Товариства.
1.16.	Рiшення про обрання Директора приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi.
1.17.	До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
1.18.	Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами i громадянами, органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, укладає (у т. ч. трудовi) договори, контракти, iншi правочини, виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради
1.19.	Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
1.20.	До компетенцiї Директора належить: 
1)	розпорядження майном Товариства з врахуванням обмежень, що встановленi Статутом Товариства, цим Положенням, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
2)	розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 
3)	прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв, контрактiв, угод), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
4)	розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
5)	розробка планiв розвитку Товариства, планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
6)	забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
7)	подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;
8)	розпорядження коштами Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями Товариства у разi їх затвердження;
9)	органiзацiйно-технiчне забезпечення роботи Загальних зборiв, Наглядової ради;
10)	подання Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради;
11)	органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
12)	складання та подання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв;
13)	розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства, як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
14)	призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, а також їх заступникiв;
15)	встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв;
16)	визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору;
17)	забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
18)	встановлення за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та забезпечення їх захисту;
19)	надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства та його дiяльностi з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
20)	подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
21)	затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з законодавством, Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
22)	винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розгляду та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
23)	призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiї та службових розслiдувань;
24)	розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, прийняття рiшень за результатами їх розгляду;
25)	прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та цим Положенням;
26)	визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину), з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням;
27)	визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
28)	розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;
29)	прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
30)	вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi законодавством та/або Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства. 
Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган, а також Контрактом. 
Протягом звiтного 2020 року iнших змiн у складi виконавчого органу не було.
1.21.	Директор має право: 
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, у тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства та здiйснювати вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства;
2)	представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори;
3)	розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства;
4)	приймати рiшення про вчинення (укладення) правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
5)	вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах,  для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства, а також вiдкривати рахунки у цiнних паперах;
6)	в межах своєї компетенцiї видавати довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами;
7)	пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Контрактом, укладеним з Товариством;
8)	наймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх положень та документiв Товариства;
9)	в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10)	пiдписувати вiд iменi Товариства Колективний трудовий договiр, змiни та доповнення до нього;
11)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi.
12)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядовiй радi Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв Товариства питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
13)	заявляти вимогу Наглядовiй радi Товариства про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства в разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
14)	здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
1.22.	Директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
1.23.	У разi неможливостi виконання Директором Товариства своїх повноважень, його повноваження тимчасово здiйснюються особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.
1.24.	Директор Товариства не може приймати рiшення без попереднього погодження та затвердження Наглядової ради Товариства вiдносно наступних питань:
1)	укладення будь-яких угод, в яких Товариство виступає, як гарант або поручитель;
2)	укладення угод позики або фiнансової допомоги з боку Товариства;
3)	здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею майна Товариства у iпотеку, заставу;
4)	здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею у платне або безоплатне користування майна та основних фондiв Товариства;
5)	укладення будь-яких угод стосовно нерухомого майна Товариства;
6)	вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок;
7)	вчинення будь-яких правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 
1.25.	Директор Товариства зобов'язаний:
1)	дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2)	керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3)	виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4)	узгоджувати iз Наглядовою радою Товариства проекти договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
5)	узгоджувати iз Наглядовою радою Товариства проекти договорiв i угод, в тому числi, але не виключно договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв Товариства;
6)	брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради Товариства у засiданнях Наглядової ради Товариства, у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
7)	не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах, або в iнтересах третiх осiб.
1.26.	Директор на вимогу Наглядової ради Товариства зобов'язаний надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 
Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
1.27.	Директор повинен розкривати iнформацiю про наявнiсть у нього конфлiкту iнтересiв стосовно будь-якого рiшення (угоди) Товариства. Якщо у Директора iснує конфлiкт iнтересiв, вiн повинен своєчасно повiдомити про це Наглядову раду Товариства.
1.28.	Порядок притягнення Директора Товариства до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.

2
Голова  Наглядової  ради
Акнєвський Юрiй Петрович
1963
Вища. Донський сiльгоспiнститут, спецiальнiсть - ветеринарний лiкар. Кандидат с.-г. наук (Нацiональний iнститут свинарства України).
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Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз", 25099117, Генеральний директор
21.04.2020, 3 роки

Опис:
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", що оформлене Протоколом № 1/2020 вiд 21 квiтня 2020 року, було обрано строком на три роки члена Наглядової ради Акнєвського Юрiя Петровича, представника акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 25099117), що володiє 317 426 (триста сiмнадцять тисяч чотириста двадцять шiсть) простими iменними акцiями Емiтента, номiнальною вартiстю 410,0 грн., що становить 93.580778% Статутного капiталу Товариства. Член Наглядової ради Акнєвський Юрiй Петрович володiє 5 (п'ятьма) простими iменними акцiями Емiтента, номiнальною вартiстю 410,0 грн., що становить 0.001474% Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Стаж керiвної роботи 23 роки. Посади, якi обiймав Акнєвський Ю.П. протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПРАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", Генеральний директор ТОВ "КОРПОРАЦIЯ "БАХМУТСЬКА СПIЛКА", Генеральний директор ТОВ "АГРОХОЛДIНГ "БАХМУТСЬКА СПIЛКА", Голова Наглядової ради ПРАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" (84546, Україна, Донецька область, Бахмутський район, село Бахмутське вул. Вокзальна, буд.11), Голова Наглядової ради ПРАТ "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" "(85783, Донецька область, Волноваський район, селище Дiанiвка, ву.Миру, будинок 1А), Голова Наглядової ради ПРАТ "ЮГ-АГРО" (87042, Донецька обл., Володарський р-он, с. Зоря, вул. Афiнська, буд. 2). Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" (протокол засiдання вiд 21.04.2020р.) вiдповiдно до Статуту Акнєвського Юрiя Петровича обрано Головою Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
 Протягом звiтного року як  Голова Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримував.  Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
1.1.	Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства i складається з 3-х (трьох) членiв.
1.2.	Члени Наглядової ради обираються на 3 (три) роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
1.3.	Членом Наглядової ради акцiонерного Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства.
1.4.	До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
1.5.	Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.
1.6.	Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого вiдсутнiй будь-який влив з боку iнших осiб у процесi прийняття рiшень пiд час виконання обов'язкiв незалежного директора.
Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
1)	входила протягом попереднiх п'яти рокiв до складу органiв управлiння цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
2)	одержує та/або одержувала протягом попереднiх трьох рокiв вiд цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що перевищує 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за кожний з таких рокiв;
3)	володiє (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi, а також є фiзичною особою - пiдприємцем, яка протягом минулого року мала iстотнi дiловi вiдносини з Товариством та/або афiлiйованими з ним юридичними особами;
4)	є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв незалежним аудитором цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
5)	є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторської фiрми, яка протягом попереднiх трьох рокiв надавала аудиторськi послуги цьому товариству та/або афiлiйованим з ним юридичним особам;
6)	є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
7)	є акцiонером - власником контрольного пакета акцiй та/або є представником акцiонера - власника контрольного пакета акцiй цього Товариства в будь-яких цивiльних вiдносинах;
8)	була сукупно бiльш як 12 рокiв членом Наглядової ради цього Товариства;
9)	є близькою особою осiб, зазначених у пунктах 1 - 8 цього абзацу;
10)	не вiдповiдає додатковим критерiям, встановленим статутом або iншими внутрiшнiми документами Товариства.
У разi якщо акцiонер вважає, що незалежний директор не вiдповiдає вимогам цього пункту, такий акцiонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разi особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функцiї незалежного директора до набрання законної сили рiшенням суду.
1.7.	Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з п. 4.5 цього Положення, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
1.8.	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
1.9.	Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
1.10.	Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, надсилається за адресою мiсцезнаходження Товариства на iм'я Директора Товариства.
1.11.	Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
1.12.	Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом Наглядової ради.
1.13.	Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
1.14.	Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi,  становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.
1.15.	Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту, що укладається з Товариством, вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства. 
1.16.	З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.
1.17.	Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради, з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
1.18.	Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року здiйснював повноваження Виконавчого органу.
1.19.	Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
1.20.	Голова Наглядової ради:
-  органiзовує роботу  Наглядової ради Товариства;
-  скликає засiдання Наглядової ради Товариства;
-  головує на засiданнях Наглядової  ради Товариства;
-  здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством, Статутом та цим Положенням.
1.21.	У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
1.22.	Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради, з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
1.23.	Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року здiйснював повноваження Виконавчого органу.
1.24.	Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
1.25.	Голова Наглядової ради:
-  органiзовує роботу  Наглядової ради Товариства;
-  скликає засiдання Наглядової ради Товариства;
-  головує на засiданнях Наглядової  ради Товариства;
-  здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством, Статутом та цим Положенням.
1.26.	У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим Зборами кошторисом. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства i складається з трьох членiв Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Посадовi особи органiв акцiонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до документiв та iнформацiї в межах, передбачених законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також 
Протягом 2020 року  iнших змiн у складi посадових осiб не було.

3
Член  Наглядової  ради
Андрєєва Тетяна Юрiївна
1963
Вища. Ворошиловградський сiльськогосподарський iнститут, спецiальнiсть - економiка та органiзацiя сiльськогосподарського виробництва.
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Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз", 25099117, Головний бухгалтер, Заступник головного бухгалтера
21.04.2020, 3 роки

Опис:
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", що оформлене Протоколом № 1/2020 вiд 21 квiтня 2020 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Топоркової Олени Iванiвни, замiсть неї  було обрано строком на три роки члена Наглядової ради Андрєєву Тетяну Юрiївну. Член Наглядової ради Андрєєва Тетяна Юрiївна володiє 1 (однiєю) простою iменною акцiєю Емiтента, номiнальною вартiстю 410,0 грн., що становить 0.000294% Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Посади, якi обiймала Андрєєва Т.Ю. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПРАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", Головний бухгалтер ТОВ "КОРПОРАЦIЯ "БАХМУТСЬКИЙ СОЮЗ", Головний бухгалтер ТОВ "АГРОХОЛДIНГ "БАХМУТСЬКИЙ СОЮЗ", член Наглядової ради ПРАТ "ЮГ-АГРО", Голова ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ", Голова ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД", Ревiзор ПРАТ "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА". Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Не обiймає iнших посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом звiтного року як  Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала.  
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства i складається з 3-х (трьох) членiв.
Члени Наглядової ради обираються на 3 (три) роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради акцiонерного Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.
Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого вiдсутнiй будь-який влив з боку iнших осiб у процесi прийняття рiшень пiд час виконання обов'язкiв незалежного директора.
Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
входила протягом попереднiх п'яти рокiв до складу органiв управлiння цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
одержує та/або одержувала протягом попереднiх трьох рокiв вiд цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що перевищує 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за кожний з таких рокiв;
володiє (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi, а також є фiзичною особою - пiдприємцем, яка протягом минулого року мала iстотнi дiловi вiдносини з Товариством та/або афiлiйованими з ним юридичними особами;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв незалежним аудитором цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторської фiрми, яка протягом попереднiх трьох рокiв надавала аудиторськi послуги цьому товариству та/або афiлiйованим з ним юридичним особам;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
є акцiонером - власником контрольного пакета акцiй та/або є представником акцiонера - власника контрольного пакета акцiй цього Товариства в будь-яких цивiльних вiдносинах;
була сукупно бiльш як 12 рокiв членом Наглядової ради цього Товариства;
є близькою особою осiб, зазначених у пунктах 1 - 8 цього абзацу;
не вiдповiдає додатковим критерiям, встановленим статутом або iншими внутрiшнiми документами Товариства.
У разi якщо акцiонер вважає, що незалежний директор не вiдповiдає вимогам цього пункту, такий акцiонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разi особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функцiї незалежного директора до набрання законної сили рiшенням суду.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з п. 4.5 цього Положення, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, надсилається за адресою мiсцезнаходження Товариства на iм'я Директора Товариства.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi,  становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту, що укладається з Товариством, вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства. 
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.
Протягом звiтного 2020року iнших змiн у складi посадових осiб не було.

4
Член Наглядової  ради
Акневська Тетяна Миколаївна
1963
Вища. Донський сiльгоспiнститут. Спецiальнiсть - ветеринарний лiкар
14
ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", 25099117, Виконавчий директор
21.04.2020, 3 роки

Опис:
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", що оформлене Протоколом № 1/2020 вiд 21 квiтня 2020 року, було обрано строком на три роки члена Наглядової ради Акнєвську Тетяну Миколаївну, представника акцiонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСТОКАГРО" (код ЄДРПОУ 30569364), що володiє 202 (двiстi два) простими iменними акцiями Емiтента, номiнальною вартiстю 410,0 грн., що становить 0.059551% Статутного капiталу Товариства. Член Наглядової ради Акнєвська Тетяна Миколаївна володiє 42 (сорок два) простими iменними акцiями Емiтента, номiнальною вартiстю 410,0 грн., що становить 0.012382% Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Посади, якi обiймала Акнєвська Т.М. протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор ПРАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", член Наглядової ради ПРАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" (84546, Україна, Донецька область, Бахмутський район, село Бахмутське вул. Вокзальна, буд.11), член Наглядової ради ПРАТ "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" "(85783, Донецька область, Волноваський район, селище Дiанiвка, ву.Миру, будинок 1А). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
 Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом звiтного року як  Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала.  
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства i складається з 3-х (трьох) членiв.
Члени Наглядової ради обираються на 3 (три) роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради акцiонерного Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.
Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого вiдсутнiй будь-який влив з боку iнших осiб у процесi прийняття рiшень пiд час виконання обов'язкiв незалежного директора.
Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
входила протягом попереднiх п'яти рокiв до складу органiв управлiння цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
одержує та/або одержувала протягом попереднiх трьох рокiв вiд цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що перевищує 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за кожний з таких рокiв;
володiє (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi, а також є фiзичною особою - пiдприємцем, яка протягом минулого року мала iстотнi дiловi вiдносини з Товариством та/або афiлiйованими з ним юридичними особами;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв незалежним аудитором цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторської фiрми, яка протягом попереднiх трьох рокiв надавала аудиторськi послуги цьому товариству та/або афiлiйованим з ним юридичним особам;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
є акцiонером - власником контрольного пакета акцiй та/або є представником акцiонера - власника контрольного пакета акцiй цього Товариства в будь-яких цивiльних вiдносинах;
була сукупно бiльш як 12 рокiв членом Наглядової ради цього Товариства;
є близькою особою осiб, зазначених у пунктах 1 - 8 цього абзацу;
не вiдповiдає додатковим критерiям, встановленим статутом або iншими внутрiшнiми документами Товариства.
У разi якщо акцiонер вважає, що незалежний директор не вiдповiдає вимогам цього пункту, такий акцiонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разi особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функцiї незалежного директора до набрання законної сили рiшенням суду.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з п. 4.5 цього Положення, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, надсилається за адресою мiсцезнаходження Товариства на iм'я Директора Товариства.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi,  становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту, що укладається з Товариством, вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства. 
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.
Протягом звiтного 2020року iнших змiн у складi посадових осiб не було.



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
директор
Шкарупа Дмитро Миколайович
0
0
0
0
Голова  Наглядової  ради
Акнєвський Юрiй Петрович
5
0,001474
5
0
Член  Наглядової  ради
Андрєєва Тетяна Юрiївна
1
0,000294
1
0
Член Наглядової  ради
Акневська Тетяна Миколаївна
42
0,012382
42
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз"
25099117
84573, Донецька обл., Бахмутський р-н, селище Новолуганське, д/н
93,580778
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Iншi фiзичнi або юридичнi особи,жодна з яких прямо або опосередковано не володiє 10% чи бiльше акцiй
6,419222
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У 2020 роцi ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" був сильно схильний до впливу кризових явищ в макроекономiцi України при складнiй полiтичнiй та соцiальнiй ситуацiї (в т.ч. вiйськових дiй). Комбiнат на даний момент не має джерел операцiйного доходу. Отже, на поточний 2020 р. основними завданнями Товариства є: забезпечення легальної дiяльностi юридичної особи, можливе погашення дебiторської заборгованостi та повернення майна у недобросовiсних орендарiв, зменшення кредитних ризикiв перед постачальниками.
В майбутньому, при вирiшеннi полiтичних та вiйськових проблем в Українi, завданнями для товариства стануть: пошук нових i освоєння старих ринкiв готової продукцiї, налагодження господарських зв'язкiв, максимальне завантаження збережених потужностей пiдприємства при наявних сировинних i iнших ресурсах, пiдвищення фiнансової стiйкостi пiдприємства.
     


2. Інформація про розвиток емітента
ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" - сучасне, технiчно i технологiчно модернiзоване пiдприємство з повним закiнченим циклом виробництва м'ясопродуктiв: власний забiй; охолодження, заморожування i зберiгання м'ясопродуктiв; виробництво ковбасних виробiв i напiвфабрикатiв; доставка продукцiї покупцям; оптова та роздрiбна торгiвля пiд торговою маркою "Щирий кум".
      ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" входить у вертикально iнтегровану виробничу структуру агропромисловий холдинг "Бахмутський Союз" i є останньою ланкою в ланцюзi, де на кожному етапi вiдстежуються якiснi показники сировини i продукцiї: рослинництво-кормовиробництво-тваринництво-м'ясопереробка-реалiзацiя готової м'ясної продукцiї пiд торговою маркою "Щирий кум". Максимальне використання охолодженої свинини вiд забою свиней ПРАТ "БАС" забезпечує виробництво м'ясокомбiнатом високоякiсних ковбасних i м'ясних напiвфабрикатiв виробiв.  При практично занапащеному тваринництвi в Українi iншi м'ясопереробнi пiдприємства працюють виключно на iмпортнiй низькопробнiй сировинi сумнiвного походження. Саме використовуючи якiснi характеристики продукцiї, за 5 рокiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" освоїв 55% м'ясного ринку Донецької обл., (займав 5 мiсце в Українi за обсягом випуску).
       На даний момент (з 02.07.2015 р.) всi виробничi активи, документацiя ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" захопленi незаконними збройними формуваннями i не знаходяться пiд контролем законної адмiнiстрацiї. Весь облiк, аналiтичне узагальнення та iншi данi про дiяльнiсть пiдприємства можна навести виходячи з наявних на даний момент iнформацiйних i документальних джерел.
            Пiсля перереєстрацiї Товариства у листопадi 2015 р. в Бахмутському районi Донецкiй областi на пiдконтрольнiй Українi територiї, єдиним можливим видом дiяльностi стала оренда трьох, що залишилися, торгових причепiв (з мiсячним доходом близько 2 тис.грн). У 2020 роцi чистий дохiд ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" вiд реалiзацiї орендних послуг склав 21 тис.грн. Загальна маса валового прибутку вiд реалiзацiї послуг склала 21 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi та чистий збиток вiд всiєї дiяльностi пiдприємства в 2020 роцi склали (-232 тис. грн.). Товариство у звiтному перiодi понесло неминучi адмiнiстративнi витрати в загальнiй сумi 253 тис.грн., в т.ч .: сплата пiльгової пенсiї в Пенсiйний фонд - 82 (33% вiд усiх адмiнiстративних витрат), обслуговування цiнних паперiв - 51 (21%), аудит - 31 (12%), послуги нотарiуса - 5 (2%), ЄСВ - 13 (5%), витрати на оплату працi - 58 (22%), РКО - 3 (1%), оренда офiсу - 6 (2%), IT-послуги - 3 (1%), адмiн.збiр - 1 (1%).
     Збiльшення суми  адмiнiстративних витрат на 79 тис.грн. (на 45%) обумовлене збiльшенням: пiльгової пенсiї - на 40 тис.грн. або 51% загального росту витрат (у два рази - у зв'язку з пiдвищеними у 2020 р. державними гарантiями пенсiонерiв); аудиту -  на 17 тис.грн. (в 2,3 рази); оплати працi - на 9 тис.грн. (зрiст мiнiмальної зарплати); iншi послуги (обслуговування цiнних паперiв, нотарiус, тощо) - 13 тис.грн.
     Станом на 01.01.2021 року балансова (залишкова) вартiсть необоротних активiв (транспортнi засоби пiд контролем Товариства) - нульова. Первiсна вартiсть всiх основних фондiв i запасiв в 2020 р. не змiнилася. Дебiторська заборгованiсть за товари склала 8 987 тис.грн.: ця сума в бiльшiй мiрi (крiм даних за кiнець 2015 - 2020 р.р.) визнана оцiночно узагальнюючим активом (без аналiтичного облiку внаслiдок втрати контролю над документацiєю в 2015р.). Кредиторська заборгованiсть за всi товари, роботи i послуги (з урахуванням аналiтичного руху в 2020 р.) приблизно оцiнена в сумi 22 880 тис.грн.
    Значна сума заборгованостей ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" перед кредиторами i дебiторiв перед комбiнатом залишається неiдентифiкованою. Є декiлька зовнiшнiх ознак того, що окрема неiдентифiкована кредиторська заборгованiсть перед деякими постачальниками має пролонгований та дiючий на цей час строк позовної давностi. На кiнець звiтного перiоду пройшли всi термiни загальної позовної давностi: в результатi чого, бiльша частка сум зазначених активiв i зобов'язань не можна вважати такими в повному розумiннi, тому що пiдлягають списанню з балансу пiсля вiдповiдних процедур в майбутнi перiоди.
     Кiнцевим мажоритарним акцiонером Товариства є ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (93,6% статутного капiталу ПрАТ "ГМК"). Станом на 31.12.2020 року загальна заборгованiсть перед ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" як поручителем за кредитним договором склала 28 106 тис.грн; заборгованiсть перед ним же за договором короткострокової поворотної фiнансової допомоги - 1 153 тис.грн.
     Сума господарських коштiв, що знаходяться в розпорядженнi Товариства (валюта балансу) збiльшилась на 14 тис.грн. i склала 9 313 тис. грн. Власний капiтал пiдприємства в загальнiй масi за 2020 р. зменшився на 232 тис.грн i становить негативну величину 42 875 тис.грн.: рiвень чистих активiв акцiонерного товариства менше рiвня його статутного капiталу.
     У звiтному 2020 р. Товариство отримало декiлька кiнцевих рiшень Верховного суду по ряду попереднiх судових рiшень при багаторiчних судових процесах з податковою службою та кiнцеве пiдтвердженi усi позитивнi правовi позицiї на адресу Товариства у крупних сумах, а також тих, якi мають у часi та важливостi значнi правовi наслiдки. Також, апеляцiйними судовими iнстанцiями вкiнець закритi окремi претензiї деяких контрагентiв, якi працювали з комбiнатом до початку збройних явищ на Донбасi. 
Аналiз ситуацiї, що склалася i економiчних показникiв свiдчить про формування в звiтний перiод вкрай несприятливої  структури звiту про фiнансовий стан (балансу), що не дозволяє Товариству в певнi термiни погашати поточнi зобов'язання, оптимально формувати поточну роботу.


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
Фактiв укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом за звiтний перiод не здiйснювалося. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. 
Протягом 2020 року Товариство страхування прогнозованих операцiй для хеджування ризикiв не проводило. Процес управлiння ризиками дозволяє виявляти, оцiнювати i управляти потенцiйними i фактичними погрозами, якi можуть вплинути на здатнiсть Товариства досягти поставлених цiлей. Ефективне управлiння ризиками забезпечує впровадження i ефективнiсть процесу по усiм напрямкам дiяльностi. В процесi оцiнки впливу ризикiв основна увага спрямована на ризики, якi можуть негативно позначитися на реалiзацiї стратегiї Товариства та на його операцiйної дiяльностi.
Товариство втратило контроль над бiльшiстю своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь))вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
    Аналiз ситуацiї та економiчних показникiв свiдчить про формування у звiтний перiод вкрай несприятливої структури звiту про фiнансове становище (балансу), що не дозволяє Суспiльству в певнi термiни погашати поточнi зобов'язання, оптимально формувати поточну роботу.    У 2020 роцi ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" був сильно схильний до впливу кризових явищ в макроекономiцi України при складнiй полiтичнiй i соцiальнiй ситуацiї (в т. ч. вiйськових дiй). Комбiнат на даний момент не має джерел операцiйного доходу. 
В майбутньому, при рiшеннi полiтичних i вiйськових проблем в Українi, завданнями для Директора товариства стануть: пошук нових i освоєння старих ринкiв готової продукцiї, налагодження господарських зв'язкiв, максимальне завантаження збережених потужностей пiдприємства за наявних сировинних та iнших ресурсiв, пiдвищення фiнансової стiйкостi пiдприємства.
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1)	бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2)	бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3)	аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. 
 Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування основним акцiонером у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.
Iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв  розкрита у Роздiлi "Опис бiзнесу" в Опису обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента.
Товариство втратило контроль над бiльшiстю своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь))вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.


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


Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" не включена до складу рiчної iнформацiї. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"  на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.



вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" не  включена до складу рiчної iнформацiї. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням  http://www.kum.com.ua  . Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
21.04.2020
Кворум зборів
93,6418
Опис
Пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не вносилось. 
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 75 осiб, якi володiють у сукупностi 339 200 простими iменними акцiями ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" (100% статутного капiталу).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 317 633 (триста сiмнадцять тисяч шiстсот тридцять три).
Кворум загальних зборiв
В загальних зборах акцiонерiв приймають участь уповноваженi представники акцiонерiв, якi володiють у сукупностi 317 633 (триста сiмнадцять тисяч шiстсот тридцять три) простими iменними акцiями, якi є голосуючими, що становить 93,6418% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв досягнуто.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства повноважнi приймати всi рiшення з питань порядку денного, якi згiдно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства, вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства.

Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв - Андрєєва Тетяна Юрiївна (згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 19.02.2020 року)
Секретар рiчних загальних зборiв акцiонерiв - Остапчук Ольга Леонiдiвна (згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 19.02.2020 року).

Реєстрацiйна та лiчильна комiсiї у складi депозитарної установи ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" на пiдставi додаткової угоди до Договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 004-ЕР вiд 01.04.2017 року пiд головуванням Нестеренко Тетяни Семенiвни (затверджено Протоколом Наглядової ради вiд 19.02.2020 року).
Голосування з питань №№ 1-14, 16 порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв проводиться за принципом одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос, з питання №15- кумулятивне голосування.
Голосування з питань № 1-16 проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.	Вибори робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ".
2.	Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2020 роцi.
3.	Розгляд звiту Наглядової ради про пiдсумки дiяльностi у 2019 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4.	Розгляд звiту i висновку ревiзiйної комiсiї з результатiв перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї
5.	Розгляд висновкiв незалежного аудитора за 2019 рiк та прийняття рiшення за результатами його розгляду.
6.	Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк, у тому числi фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2019 рiк
7.	Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв за пiдсумками роботи за 2019 рiк
8.	Затвердження планових нормативiв розподiлу прибутку у 2020 роц
9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
10 Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства. Визнання такими, що втратили чиннiсть Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", Положення "Про Правлiння Товариства". Затвердження положення "Про Виконавчий орган".
11. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Припинення повноважень голови та членiв Правлiння.
13. Про обрання Директора Товариства.
14. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складi.
15. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання порядку денного: "Вибори робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ".
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: 	
1.	Обрати головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Андоєєву Т.Ю.
2.	Обрати секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Остапчук О.Л.
3.	Передати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" у складi його представникiв пiд головуванням Нестеренко Тетяни Семенiвни, i затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР вiд 01.04.2017 з ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Голосування з питань № 1-14, 16 проводиться за принципом одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос; з питання № 15 - кумулятивне голосування.
Голосування з питань № 1-16 проводиться з використанням бюлетенiв для голосування".
З другого питання порядку денного: "Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2020 роцi".
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: 
1.Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк.
2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2020 роцi в редакцiї, запропонованiй Правлiнням Товариства та узгодженiй Наглядовою Радою Товариства".
З третього питання порядку денного "Розгляд звiту Наглядової ради про пiдсумки дiяльностi у 2019 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради".
 Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: 
Затвердити Звiт Наглядової ради про пiдсумки дiяльностi у 2019 роцi.

З четвертого питання порядку денного: "Розгляд звiту i висновку ревiзiйної комiсiї з результатiв перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї ".
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: 
Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.

З п'ятого питання порядку денного: "Розгляд висновкiв незалежного аудитора за 2019 рiк та прийняття рiшення за результатами його розгляду ".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: 
Затвердити Звiт незалежного аудитора ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-IНФОРМ" щодо аудиту фiнансової звiтностi ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" станом на 31.12.2019 року .

З шостого питання порядку денного: " Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк, у тому числi фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2019 рiк ".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" про результати роботи за 2019 рiк та рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2019 рiк, у тому числi баланс ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2019 рiк.

З сьомого питання порядку денного: " Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв за пiдсумками роботи за 2019 рiк ".
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Збитки звiтного перiоду у сумi 157 тис. грн. та 13 тис. грн. iншого сукупного вiд'ємного доходу, отриманi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк, та накопиченi збитки товариства, до яких увiйшли збитки звiтного перiоду, а саме нерозподiленi збитки станом на 31.12.2019 у сумi 193 451 тис. грн. - залишити нерозподiленими внаслiдок вiдсутностi накопленого резервного капiталу на кiнець звiтного перiоду.

З восьмого питання порядку денного: " Затвердження планових нормативiв розподiлу прибутку у 2020 роцi ".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Вiдрахування з чистого прибутку "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2020 р. на виплату дивiдендiв не планувати. Розподiл прибутку за 2019 рiк планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капiталу, 95% - на розвиток Товариства.
З дев'ятого  питання порядку денного: "Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
З метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства та необхiднiстю внесення змiн щодо органiв управлiння, в тому числi змiни колегiального виконавчого органу на одноосiбний:
1.  Внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
2.  Затвердити Статут ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" у новiй редакцiї.
3.  Доручити Акнєвському Юрiю Петровичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2334510552), пiдписати Статут ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" у новiй редакцiї.
4. Доручити керiвнику Виконавчого органу, Шкарупi Дмитру Миколайовичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2902901177), або уповноваженiй ним вiдповiдним чином особi, забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства у новiй редакцiї в порядку та в строки, передбаченi чинним законодавством України. Уповноважити керiвника виконавчого органу здiйснювати всi необхiднi дiї, в тому числi, але не виключно, подавати до органу державної реєстрацiї необхiднi документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у тому числi змiн до установчих документiв юридичної особи.
5. Встановити, що нова редакцiя Статуту ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ " набуває чинностi для Товариства, його акцiонерiв, посадових осiб Товариства та третiх осiб з моменту державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
З десятого питання порядку денного: " Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства. Визнання такими, що втратили чиннiсть Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", Положення "Про Правлiння Товариства". Затвердження положення "Про Виконавчий орган ".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
1.У зв'язку з внесенням змiн до Статуту та з метою приведення внутрiшнiх Положень Товариства "Про загальнi збори акцiонерiв Товариства", "Про Наглядову раду Товариства" у вiдповiднiсть до Статуту, внести змiни до внутрiшнiх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї. Затвердити внутрiшнi Положення Товариства "Про загальнi збори акцiонерiв Товариства", "Про Наглядову раду Товариства" у новiй редакцiї.
2. У зв'язку з внесенням змiн до Статуту визнати таким, що втратили чиннiсть Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", Положення "Про Правлiння Товариства".
3. Затвердити положення "Про Виконавчий орган
4. Встановити, що новi редакцiї внутрiшнiх положень ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ " набувають чинностi для Товариства, його акцiонерiв, посадових осiб Товариства та третiх осiб з моменту державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
З одинадцятого питання порядку денного: "Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
У зв'язку iз прийняттям нової редакцiї Статуту ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" та вiдсутнiстю ревiзiйної комiсiї в Товариствi, достроково припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ":
1.	Андрєєвої Тетяни Юрiївни (РНКОП 2336405549);
2.	Курбатової Тамари Михайлiвни (РНКОП 19006518825);
3.	Фiсенко Антонiни Володимирiвни (РНКОП 2199615020)
З дванадцятого питання порядку денного: "Припинення повноважень голови та членiв Правлiння".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
У зв'язку iз прийняттям нової редакцiї Статуту ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" та змiною колегiального виконавчого органу на одноосiбний, припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", Шкарупи Дмитра Миколайовича, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2902901177.  Iншi члени колегiального виконавчого органу Товариства до складу Правлiння не обирались.
Встановити, що рiшення про припинення повноважень Шкарупи Дмитра Миколайовича на посадi виконуючого обов'язки голови правлiння ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ " набуває чинностi з моменту державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
З тринадцятого питання порядку денного: "Про обрання Директора Товариства ".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
У зв'язку iз прийняттям нової редакцiї Статуту ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" та змiною колегiального виконавчого органу на одноосiбний, обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Шкарупу Дмитра Миколайовича,  реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2902901177, строком на три роки, до 21.04.2023 року включно.
Затвердити умови Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ".
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, пiдписати вiд iменi Товариства Контракт з Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Шкарупою Дмитром Миколайовичем.
Встановити, що повноваження Шкарупи Дмитра Миколайовича на посадi директора ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ " набуває чинностi з моменту державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
З чотирнадцятого питання порядку денного: "Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складi".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Припинити повноваження Наглядової ради у повному складi:
"	Голови Наглядової ради - Акнєвського Юрiя Петровича (РНКОП 2334510552), представник акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 25099117);
"	Топоркової Олени Iванiвни (РНКОП 2365211705), представника акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 30492941);
"	Акнєвської Тетяни Миколаївни (РНКОП 2326620323), представника акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСТОКАГРО" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 30569364)
З п'ятнадцятого питання порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється, шляхом кумулятивного голосування iз числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами".
Пiдсумки кумулятивного голосування:
За кандидата у члени наглядової ради  ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Акнєвського Юрiя Петровича (РНКОП 2334510552) представника акцiонера  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 25099117) проголосувало - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
За кандидата у члени наглядової ради  ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Андрєєву Тетяну Юрiївну (РНКОП 233405549), проголосувало - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
За кандидата у члени наглядової ради  ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Акнєвську Тетяну Миколаївну (РНКОП 2326620323), представника акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСТОКАГРО" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 30569364) проголосувало - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 (три)роки  наступних членiвi: 
- Акнєвського Юрiя Петровича представника акцiонера  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 25099117);
- Андрєєву Тетяну Юрiївну (РНКОП 233405549);
- Акнєвську Тетяну Миколаївну (РНКОП 2326620323), представника акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСТОКАГРО" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 30569364)
З шiстнадцятого  питання порядку денного: " Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ".
Пiдсумки голосування:
  "ЗА" - 317 633 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради. Уповноважити Виконавчий орган пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Встановити, що такi договори є безоплатними.


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)
Позачерговi збори не проводились.

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)
Позачерговi збори не проводились.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Збори вiдбулись 21.04.2020

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi збори не проводились.

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
Акнєвський Юрiй Петрович -представник акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 25099117);

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА дiє на пiдставi  та згiдно чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" затвердженим загальними зборами акцiонерiв  протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року , Положенням про Наглядову Раду, яке затверджено  Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 та  пiдписаним Директором Товариства.
НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п. 3.2., п. 3.3.  Положення про Наглядову раду; п. 10.5.1., п. 10.5.2. Статуту):
       До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, цим Положенням, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
       До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
2)	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
5)	прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 
6)	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
7)	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
8)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
9)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 
10)	обрання та припинення повноважень виконавчого органу; 
11)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з керiвником Виконавчого органу, встановлення розмiру його винагороди; 
12)	прийняття рiшення про вiдсторонення керiвника Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження керiвника Виконавчого органу;
13)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
14)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
15)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
16)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
17)	розгляд звiту Виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення Статутом Товариства питання про призначення та звiльнення Виконавчого органу до виключної компетенцiї Наглядової ради;
18)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 
19)	обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог законодавства; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, у випадках якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
28)	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
29)	узгодження проектiв договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; 
30)	узгодження проектiв договорiв i угод, в тому числi, але не виключно договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв Товариства;
31)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
32)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
33)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
34)	надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
35)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом Товариства.
      Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством.

Андрєєва Тетяна  Юрiївна
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА дiє на пiдставi  та згiдно чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" затвердженим загальними зборами акцiонерiв  протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року , Положенням про Наглядову Раду, яке затверджено  Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 та  пiдписаним Директором Товариства.
НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п. 3.2., п. 3.3.  Положення про Наглядову раду; п. 10.5.1., п. 10.5.2. Статуту):

       До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, цим Положенням, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
       До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
2)	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
5)	прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 
6)	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
7)	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
8)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
9)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 
10)	обрання та припинення повноважень виконавчого органу; 
11)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з керiвником Виконавчого органу, встановлення розмiру його винагороди; 
12)	прийняття рiшення про вiдсторонення керiвника Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження керiвника Виконавчого органу;
13)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
14)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
15)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
16)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
17)	розгляд звiту Виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення Статутом Товариства питання про призначення та звiльнення Виконавчого органу до виключної компетенцiї Наглядової ради;
18)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 
19)	обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог законодавства; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, у випадках якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
28)	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
29)	узгодження проектiв договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; 
30)	узгодження проектiв договорiв i угод, в тому числi, але не виключно договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв Товариства;
31)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
32)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
33)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
34)	надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
35)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом Товариства.
      Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством.

Акнєвська Тетяна Миколаївна - представник акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСТОКАГРО" (iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 30569364).

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА дiє на пiдставi  та згiдно чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" затвердженим загальними зборами акцiонерiв  протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року , Положенням про Наглядову Раду, яке затверджено  Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 та  пiдписаним Директором Товариства.
НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п. 3.2., п. 3.3.  Положення про Наглядову раду; п. 10.5.1., п. 10.5.2. Статуту):

       До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, цим Положенням, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
       До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
2)	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
5)	прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 
6)	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
7)	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
8)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
9)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 
10)	обрання та припинення повноважень виконавчого органу; 
11)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з керiвником Виконавчого органу, встановлення розмiру його винагороди; 
12)	прийняття рiшення про вiдсторонення керiвника Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження керiвника Виконавчого органу;
13)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
14)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
15)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
16)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
17)	розгляд звiту Виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення Статутом Товариства питання про призначення та звiльнення Виконавчого органу до виключної компетенцiї Наглядової ради;
18)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 
19)	обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог законодавства; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, у випадках якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
28)	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
29)	узгодження проектiв договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; 
30)	узгодження проектiв договорiв i угод, в тому числi, але не виключно договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв Товариства;
31)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
32)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
33)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
34)	надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
35)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом Товариства.
      Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством.


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
Наглядова Рада ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" протягом звiтного року здiйснюва захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснювала  управлiння Товариством, а також контролювала дiяльнiсть виконавчого органу - директора.
Протягом 2020 року вiдбулися наступнi засiдання  Наглядової ради ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ":
1)	Дата засiдання- 31.01.2020; Кворум- Присутнi 2 члени НР; 	
	Загальний опис прийнятих рiшень:	Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами звiтного 2019 року, та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 
2)		Дата засiдання- 19.02.2020	Кворум- Присутнi 2 члени НР 
Загальний опис прийнятих рiшень: Проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"", затвердження проекту порядку денного рiчних 
загальних зборiв, затвердження проектiв рiшення з питань порядку денного рiчних загальних зборiв, затвердження дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв, затвердження тексту повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку надiслання повiдомлення про проведення р Дата засiдання- iчних загальних зборiв акцiонерiв.
3)	Дата засiдання- 03.04.2020	Кворум-Присутнi 2 члени НР	
Загальний опис прийнятих рiшень: Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"; затвердження форми i тексту бюлетеню для голосування з питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв.


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)
Нiяких комiтетiв у складi Наглядової ради не створено


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Нiяких комiтетiв у складi Наглядової ради не створено
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності


Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Розгляд звiту Наглядової ради про пiдсумки дiяльностi  на загальних зборах 21.04.2020 та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 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)
Вiдсутнi будь-якi вимоги 
X


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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
директор - Д.М. Шкарупа
Директор дiє на пiдставi  та згiдно чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", затвердженим загальними зборами акцiонерiв  протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року , Положенням про Виконавчий орган, яке затверджено  Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 та  пiдписаним Головою Наглядової ради, контрактом ради 14.12.2020 КОНТРАКТОМ з Директором ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", укладеним вiд iменi Товариства головою наглядової
Виконавчий орган - Директор (п. 4.1. - п. 4.12.  Положення про Виконавчий орган та п. 11.1., п. 11.3., п. 11.5., п.11.6, п. 11.7., п. 11.10. Статуту):
     До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами i громадянами, органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, укладає (у т. ч. трудовi) договори, контракти, iншi правочини, виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
До компетенцiї Директора належить: 
1)	розпорядження майном Товариства з врахуванням обмежень, що встановленi Статутом Товариства, цим Положенням, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
2)	розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 
3)	прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв, контрактiв, угод), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
4)	розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
5)	розробка планiв розвитку Товариства, планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
6)	забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
7)	подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;
8)	розпорядження коштами Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями Товариства у разi їх затвердження;
9)	органiзацiйно-технiчне забезпечення роботи Загальних зборiв, Наглядової ради;
10)	подання Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради;
11)	органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
12)	складання та подання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв;
13)	розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства, як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
14)	призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, а також їх заступникiв;
15)	встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв;
16)	визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору;
17)	забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
18)	встановлення за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та забезпечення їх захисту;
19)	надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства та його дiяльностi з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
20)	подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
21)	затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з законодавством, Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
22)	винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розгляду та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
23)	призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiї та службових розслiдувань;
24)	розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, прийняття рiшень за результатами їх розгляду;
25)	прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та цим Положенням;
26)	визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину), з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням;
27)	визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
28)	розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;
29)	прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
30)	вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi законодавством та/або Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства. 
Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, цим Положенням, а також Контрактом. 
Директор має право: 
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, у тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства та здiйснювати вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства;
2)	представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори;
3)	розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства;
4)	приймати рiшення про вчинення (укладення) правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
5)	вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах,  для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства, а також вiдкривати рахунки у цiнних паперах;
6)	в межах своєї компетенцiї видавати довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами;
7)	пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Контрактом, укладеним з Товариством;
8)	наймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх положень та документiв Товариства;
9)	в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10)	пiдписувати вiд iменi Товариства Колективний трудовий договiр, змiни та доповнення до нього;
11)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi.
12)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядовiй радi Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв Товариства питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
13)	заявляти вимогу Наглядовiй радi Товариства про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства в разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
14)	здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
       Директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства. У разi неможливостi виконання Директором Товариства своїх повноважень, його повноваження тимчасово здiйснюються особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.
      Директор Товариства не може приймати рiшення без попереднього погодження та затвердження Наглядової ради Товариства вiдносно наступних питань:
1)	укладення будь-яких угод, в яких Товариство виступає, як гарант або поручитель;
2)	укладення угод позики або фiнансової допомоги з боку Товариства;
3)	здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею майна Товариства у iпотеку, заставу;
4)	здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею у платне або безоплатне користування майна та основних фондiв Товариства;
5)	укладення будь-яких угод стосовно нерухомого майна Товариства;
6)	вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок;
7)	вчинення будь-яких правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 
    Директор Товариства зобов'язаний:
1)	дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2)	керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3)	виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4)	узгоджувати iз Наглядовою радою Товариства проекти договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
5)	узгоджувати iз Наглядовою радою Товариства проекти договорiв i угод, в тому числi, але не виключно договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв Товариства;
6)	брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради Товариства у засiданнях Наглядової ради Товариства, у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
7)	не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах, або в iнтересах третiх осiб.
      Директор на вимогу Наглядової ради Товариства зобов'язаний надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Директор повинен розкривати iнформацiю про наявнiсть у нього конфлiкту iнтересiв стосовно будь-якого рiшення (угоди) Товариства. Якщо у Директора iснує конфлiкт iнтересiв, вiн повинен своєчасно повiдомити про це Наглядову раду Товариства.  Порядок притягнення Директора Товариства до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.



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
Виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства, який дiє одноосiбно на основi єдиноначальностi. 

Оцінка роботи виконавчого органу
 Наглядова рада оцiнює роботу директора, здiйснює розгляд звiти Виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду 

Примітки
 

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

    Аналiз ситуацiї та економiчних показникiв свiдчить про формування у звiтний перiод вкрай несприятливої структури звiту про фiнансове становище (балансу), що не дозволяє Суспiльству в певнi термiни погашати поточнi зобов'язання, оптимально формувати поточну роботу.    У 2020 роцi ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" був сильно схильний до впливу кризових явищ в макроекономiцi України при складнiй полiтичнiй i соцiальнiй ситуацiї (в т. ч. вiйськових дiй). Комбiнат на даний момент не має джерел операцiйного доходу. В майбутньому, при рiшеннi полiтичних i вiйськових проблем в Українi, завданнями для Директора товариства стануть: пошук нових i освоєння старих ринкiв готової продукцiї, налагодження господарських зв'язкiв, максимальне завантаження збережених потужностей пiдприємства за наявних сировинних та iнших ресурсiв, пiдвищення фiнансової стiйкостi пiдприємства.
                         
 

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


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

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)


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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя, як орган,  згiдно статуту вiдсутня

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
Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский  Аграрный Союз"
25099117
93,580778

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
339 200
6 511
Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства станом на 31.12.2020р., виданного депозитарiєм Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" вiд 22.02.2021 року вих. № 28284, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає  332689 штук, що становить 98,08% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства(3 юр.особи,4 фiз.особи)
Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента


Опис
д/н

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор. Призначення та звiльнення посадових осiб емiтента вiдбувається  згiдно чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", затвердженим загальними зборами   протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року, Положенням про Наглядову раду та Положенням про виконавчий орган, якi твердженi Загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року, КОНТРАКТОМ з Директором ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", укладеним вiд iменi Товариства 14.12.2020 головою наглядової ради.
  
Посадовими особами органiв акцiонерного Товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, Нацiональної полiцiї, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в наглядовiй радi Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть бути посадовими особами органiв Товариства, що провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути посадовими особами органiв Товариства.
Посадовим особам органiв Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства i складається з 3-х (трьох) членiв.
Члени Наглядової ради обираються на 3 (три) роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради акцiонерного Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.
Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого вiдсутнiй будь-який влив з боку iнших осiб у процесi прийняття рiшень пiд час виконання обов'язкiв незалежного директора.
Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
входила протягом попереднiх п'яти рокiв до складу органiв управлiння цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
одержує та/або одержувала протягом попереднiх трьох рокiв вiд цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що перевищує 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за кожний з таких рокiв;
володiє (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi, а також є фiзичною особою - пiдприємцем, яка протягом минулого року мала iстотнi дiловi вiдносини з Товариством та/або афiлiйованими з ним юридичними особами;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв незалежним аудитором цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторської фiрми, яка протягом попереднiх трьох рокiв надавала аудиторськi послуги цьому товариству та/або афiлiйованим з ним юридичним особам;
є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником цього Товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;
акцiонером - власником контрольного пакета акцiй та/або є представником акцiонера - власника контрольного пакета акцiй цього Товариства в будь-яких цивiльних вiдносинах;
була сукупно бiльш як 12 рокiв членом Наглядової ради цього Товариства;
є близькою особою осiб, зазначених у пунктах 1 - 8 цього абзацу;
не вiдповiдає додатковим критерiям, встановленим статутом або iншими внутрiшнiми документами Товариства.
У разi якщо акцiонер вважає, що незалежний директор не вiдповiдає вимогам цього пункту, такий акцiонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разi особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функцiї незалежного директора до набрання законної сили рiшенням суду.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з п. 4.5 цього Положення, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi,  становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту, що укладається з Товариством, вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства. 
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

	Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради, з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року здiйснював повноваження Виконавчого органу.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
	Загальнi збори акцiонерного Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
-	за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
-	в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
-	в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
-	в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
-	у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, встановлених законодавством, вiн повинен скласти свої повноваження достроково, шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.
Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради


	ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ виконавчого органу - Директора
	Виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства, який дiє одноосiбно на основi єдиноначальностi. 
- Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради цього Товариства.
-	Директор обирається Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом Товариства, внутрiшнiм Положенням та законодавством чинним законодавством.
-	Одна й та ж сама особа може обиратися на посаду Директора необмежену кiлькiсть разiв.
-	Строк повноважень Директора Товариства, визначається вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який було обрано Директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання, набуття повноважень, продовження повноважень або припинення повноважень Директора Товариства, його повноваження продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою вiдповiдного рiшення.
-	Строк повноважень Директора Товариства може бути продовжено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
-	Члени Наглядової ради, а також акцiонери Товариства можуть висувати кандидатiв на посаду Директора Товариства.
-	Пропозицiя про висування кандидата повинна бути оформлена в письмовому виглядi та включати: 
-	реквiзити особи, що пропонує кандидатуру на посаду Директора Товариства (прiзвище, iм'я та по батьковi, назва, мiсце роботи, адреса, код ЄДРПОУ для юридичних осiб);
-	прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, громадянство, мiсце проживання та/або реєстрацiї особи, яка пропонується для обрання на посаду Директора Товариства;
-	коротку iнформацiю про особу, що пропонується для обрання (освiта, досвiд роботи, у тому числi на керiвних посадах, мiсце роботи, нагороди тощо, що може охарактеризувати особу);
-	iнформацiю про непогашену судимiсть або заборону суду займати керiвнi посади та iнше;
-	заяву про те, що особа, яка пропонується для обрання, не має заперечень щодо її обрання на посаду Директора Товариства.
-	кiлькiсть,  тип  та/або клас акцiй, що належать кандидату за наявностi.
-	Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Директора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це Наглядову раду Товариства.
-	Рiшення про обрання Директора приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi.

- Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
- Повноваження Директора припиняються з пiдстав:
-	за рiшенням Наглядової ради;
-	не дотримання вимог законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
-	завдання Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) збиткiв;
-	за його бажанням, за умови письмового повiдомлення про це за два тижнi; 
-	у разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; 
-	у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора Товариства; 
-	в iнших випадках, передбачених законодавством України та контрактом, укладеним з Директором. 
- Пiдстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором Товариства.


9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор. Повноваження посадових осiб емiтента визначенi згiдно з чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", затвердженим загальними зборами акцiонерiв  протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року, та Положенням про Наглядову раду та Положенням про виконавчий орган, якi затвердженi загальними зборами акцiонерiв Товариства протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року, КОНТРАКТОМ з Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" вiд 14.12.2020, пiдписаним вiд iменi Товариства головою наглядової ради.
 
Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства. Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. У разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
Виконавчий орган на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
КОМПЕТЕНЦIЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, цим Положенням, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
           - затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 
-обрання та припинення повноважень виконавчого органу; 
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з керiвником Виконавчого органу, встановлення розмiру його винагороди; 
-прийняття рiшення про вiдсторонення керiвника Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження керiвника Виконавчого органу;
-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
-призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
-затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
-здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
-розгляд звiту Виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення Статутом Товариства питання про призначення та звiльнення Виконавчого органу до виключної компетенцiї Наглядової ради;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 
-обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
-затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог законодавства; 
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 
-вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
-вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, у випадках якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
-прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
-узгодження проектiв договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; 
-узгодження проектiв договорiв i угод, в тому числi, але не виключно договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
-надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 
Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
           -  органiзовує роботу  Наглядової ради Товариства;
-  скликає засiдання Наглядової ради Товариства;
-  головує на засiданнях Наглядової  ради Товариства;
-  здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством, Статутом та цим Положенням.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.

	ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ДИРЕКТОРА.
	Виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства, який дiє одноосiбно на основi єдиноначальностi. 
Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством України.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням. Директор є пiдзвiтним Загальним Зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства не рiдше нiж 1 (один) раз на рiк представляє на затвердження Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства рiчний звiт.
Права i обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть, умови оплати працi i  матерiального заохочення, соцiальнi гарантiї Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та Контрактом з Директором Товариства.
Вiд iменi Товариства Контракт пiдписує Голова Наглядової ради Товариства або особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
В своїй дiяльностi Директор Товариства керується:
-	рiшеннями, прийнятими Загальними Зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою;
-	Статутом Товариства;
-	цим Положенням;
-	актами внутрiшнього регулювання;
-	контрактом;
-	чинним законодавством України та нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
Директор вирiшує всi питання, якi пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.
До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами i громадянами, органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, укладає (у т. ч. трудовi) договори, контракти, iншi правочини, виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
До компетенцiї Директора належить: 
розпорядження майном Товариства з врахуванням обмежень, що встановленi Статутом Товариства, цим Положенням, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 
прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв, контрактiв, угод), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
розробка планiв розвитку Товариства, планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;
розпорядження коштами Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями Товариства у разi їх затвердження;
органiзацiйно-технiчне забезпечення роботи Загальних зборiв, Наглядової ради;
подання Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
складання та подання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв;
розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства, як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, а також їх заступникiв;
встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв;
визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору;
забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
встановлення за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та забезпечення їх захисту;
надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства та його дiяльностi з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з законодавством, Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розгляду та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiї та службових розслiдувань;
розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, прийняття рiшень за результатами їх розгляду;
прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та цим Положенням;
визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину), з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням;
визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;
прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi законодавством та/або Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства. 
Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням, а також Контрактом. 
Директор має право: 
без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, у тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства та здiйснювати вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства;
представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори;
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства;
приймати рiшення про вчинення (укладення) правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах,  для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства, а також вiдкривати рахунки у цiнних паперах;
в межах своєї компетенцiї видавати довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами;
пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Контрактом, укладеним з Товариством;
наймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх положень та документiв Товариства;
в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
пiдписувати вiд iменi Товариства Колективний трудовий договiр, змiни та доповнення до нього;
вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi.
виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядовiй радi Товариства, Загальних зборiв акцiонерiв Товариства питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
заявляти вимогу Наглядовiй радi Товариства про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства в разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
У разi неможливостi виконання Директором Товариства своїх повноважень, його повноваження тимчасово здiйснюються особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.
Директор Товариства не може приймати рiшення без попереднього погодження та затвердження Наглядової ради Товариства вiдносно наступних питань:
укладення будь-яких угод, в яких Товариство виступає, як гарант або поручитель;
укладення угод позики або фiнансової допомоги з боку Товариства;
здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею майна Товариства у iпотеку, заставу;
здiйснення будь-яких дiй, пов'язаних з передачею у платне або безоплатне користування майна та основних фондiв Товариства;
укладення будь-яких угод стосовно нерухомого майна Товариства;
вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок;
вчинення будь-яких правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 
Директор Товариства зобов'язаний:
дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства;
узгоджувати iз Наглядовою радою Товариства проекти договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, дорiвнює або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень) 00 копiйок;
узгоджувати iз Наглядовою радою Товариства проекти договорiв i угод, в тому числi, але не виключно договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв Товариства;
брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради Товариства у засiданнях Наглядової ради Товариства, у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах, або в iнтересах третiх осiб.
Директор на вимогу Наглядової ради Товариства зобов'язаний надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 
Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
Директор повинен розкривати iнформацiю про наявнiсть у нього конфлiкту iнтересiв стосовно будь-якого рiшення (угоди) Товариства. Якщо у Директора iснує конфлiкт iнтересiв, вiн повинен своєчасно повiдомити про це Наглядову раду Товариства.
Порядок притягнення Директора Товариства до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.




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

ПП " АФ "АУДИТ-IНФОРМ", Свiдоцтво № 2905 видане Аудиторською палатою України - 23.04.2002 р, Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Аудиторською палатою України  рiшення АПУ № 339/3 вiд 23.02.2017 р. термiн дiї: до 23.02.2022 р, виконали  завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння  ПРИВАТНОГО   АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"  станом на 31 грудня 2020 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV). Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту  про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2020 року. Предметом перевiрки щодо надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю, а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 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. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2020 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв. 
Узгодженiсть  звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю

Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" , Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та НАКАЗУ МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" є малим пiдприємством i тому воно не складає Звiт про управлiння.

 Перевiрка iнформацiї та надання впевненостi щодо звiту керiвництва 

    ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" входить до реєстру емiтентiв цiнних паперiв. Iнформацiя про цiннi папери ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" не зазначається нi на жоднiй  фондовiй бiржi  станом на 31 грудня 2020 р.

     У вiдповiдностi до ч.3 ст.40 прiм Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок" та вiдповiдно до статтi 40-1, Пункт 1-2 Закон України вiд 16.11.2017 № 2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" та Змiни до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 4  грудня 2018 року № 854 роздiл УII Аудитор висловлює думку щодо вiдповiдностi Звiту керiвництва :
-опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента ; 
-iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 
порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.
   Аудитор перевiрив iнформацiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ":
-Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента
-Iнформацiя про розвиток емiтента
-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:
-завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування
- iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.


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



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





Прості іменні
Привілейовані іменні
Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский  Аграрный Союз
25099117
84573, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Новолуганське, д/н
317 426
93,580778
317 426
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





Усього
317 426
93,580778
317 426
0
IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
22.01.2020
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
30492941
12,940742
0
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 22.01.2020р. 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ", iдентифiкацiйний код юридичної особи 00443364 (надалi - Емiтент),отримав вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв реєстр власникiв iменних цiнних паперiв вiд 22.01.2020р. вих. № 4757.
Найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА".
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30492941.
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - вiдчуження, прямо.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй)- 13, 194004%.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) -0%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - даннi вiдсутнi.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - данi вiдсутнi.

2
22.01.2020
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ"
25099117
80,640035
93,58078
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 22.01.2020р. 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ", iдентифiкацiйний код юридичної особи 00443364 (надалi - Емiтент), отримав вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв реєстр власникiв iменних цiнних паперiв вiд 22.01.2020р. вих. № 4757.
Найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ".
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 25099117.
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - вiдчуження, прямо.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй)- 82, 218227%.
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 95,412231%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - данi вiдсутнi.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - данi вiдсутнi.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi
339 200
139 072 000,00
Права та обов'язки акцiонерiв визначенi  згiдно чинним законодавством України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "Горлiвський м'ясокомбiнат", затвердженим загальними зборами  протокол № 1/2020 вiд "21" квiтня 2020 року.
Акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, iншi учасники цивiльних вiдносин, якi набули права власностi на акцiї Товариства при його створеннi, при додатковому розмiщеннi акцiй Товариства або на вторинному ринку цiнних паперiв.
1.1.	Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй.
1.1.1.	Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 
1) участь в управлiннi Товариством; 
2) отримання дивiдендiв; 
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. 
1.1.2.	Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, акцiонери мають право вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.
1.1.3.	Одна акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства. 
1.2.	Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй.
1.2.1.	Акцiонер має переважне право власника простих акцiй придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у Загальнiй кiлькостi простих акцiй.
1.2.2.	Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.
1.2.3.	Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права, Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї, шляхом розмiщення повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.
1.2.4.	Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права. 
1.2.5.	Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає акцiонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним придбаваються. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що ним придбаваються. Заява та перерахованi кошти приймаються Товариством не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв.
1.3.	Кожний акцiонер Товариства - власник простих акцiй, має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про: 
1)	злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства;
2)	надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв;
3)	надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
4)	змiну розмiру статутного капiталу Товариства;
5)	вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення. 
1.4.	Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть визначену вiдповiдно до законодавства України. Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання Загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй. Договiр мiж Товариством та акцiонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцiй укладається в письмовiй формi. Ринкова вартiсть майна визначається на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть.
1.5.	Протягом 30 днiв пiсля прийняття Загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї Товариства станом на дату подання вимоги.
1.6.	Протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй, Товариство  здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. 
Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi, якщо сторони в межах строкiв, установлених цим пунктом Статуту, не дiйшли згоди щодо iншої форми оплати.
1.7.	Обов'язки акцiонерiв.
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  Товариства; 
-	не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 
Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України. 

Розмiщення закрите. Акцiї в лiстингу не знаходяться, на зовнiшних та внутрiшних ринках не продавались, заяви для допуску на бiржi не подавались. Протягом звiтного перiоду емiтент викуп власних акцiй не здiйснював, рiшення про додатковий випуск не приймалось
Примітки:
Статутний капiтал ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" у звiтному роцi складає 139 072 000,00 грн., який подiлений на 339 200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. кожна.  ПрАТ "БАС" (ЄДРПО 25099117,  Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське)  володiє 317426 акцiй на загальну суму 130144660. грн. або 93.580778% акцiй вiд загальної кiлькостi. Iншi фiзичнi або юридичнi особи, жодна з яких прямо або опосередковано не володiє 10% чи бiльше акцiй загальною кiлькiстю 1343 на загальну суму 551 тис. грн. або 6,419222% акцiй вiд загальної кiлькостi
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
20.06.2013
82/1/2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000077655
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
410
339 200
139 072 000
100
Опис
Розмiщення закрите. Акцiї в лiстингу не знаходяться, на зовнiшних та внутрiшних ринках не продавались, заяви для допуску на бiржi не подавались. Протягом звiтного перiоду емiтент викуп власних акцiй не здiйснював, рiшення про додатковий випуск не приймалось

2. Інформація про облігації емітента 
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)
Номінальна вартість (грн.)
Кількість у випуску (шт.)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)
Строк виплати процентів
Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
13
10.06.2010
35/2/10
ДКЦПФР
UA0000000000
відсоткові
10 000
3 001
Бездокументарні іменні
30 010 000
12
вiдсотковими перiодами
0
10.06.2016
Опис
Розмiщення закрите. Дата початку погашення - 11.06.2015 року, дата закiнчення - 10.06.2016 року. Забезпечення за облiгацiями серiї А було оформлене договором добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами. Залученi вiд розмiщення облiгацiй Серiї А фiнансовi ресурси у розмiрi 30 010 000,00 (тридцять мiльйонiв десять тисяч) гривень 00 копiйок були використанi для фiнансування проектiв з розвитку обсягiв i асортименту виробництва м'ясних та ковбасних виробiв: - розвиток каналiв продажу готової продукцiї; - модернiзацiя та оновлення технологiчного обладнання; - розвиток бази сировини (м'ясна сировина, iншi iнгредiєнти для виробництва ковбасних виробiв, пакувальнi та iншi матерiали) з метою безперебiйного забезпечення виробництва. Процентна ставка вiдповiдно проспекту емiсiї плаваюча, згiдно рiшенням керiвництва змiнилася у 2012 роцi й дорiвнювала 12%. Облiгацiї у 2012 роцi були  викупленi, усi процентнi зобов`язання виплаченi. Дата погашення облiгацiй 10.06.2016 року. До теперiшнього часу випуск облiгацiй не скасований з поважних причин. Пiдприємство знаходиться в непередбачуваних умовах обставин форс-мажору з липня 2014 р. (Сертифiкат  (висновок) про настання обставин непереборної сили № 2472/05-4 вiд 19.08.2014р. ТПП України).  02 липня 2015 р. виробничi потужностi, документацiя, сервери, РРО та iнше майно ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" були захопленi невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї т.зв. "ДНР", дiяльнiсть пiдприємства була  паралiзована, законна адмiнiстрацiя ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" повнiстю втратила будь-який контроль над пiдприємством. За даним фактом вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341). Виробничi потужностi, документацiя, сервери, РРО та iнше майно Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження. Вивезення первинних документiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" за перiод дiяльностi пiдприємства з 02.10.1997 по 09.11.2015 рiк не є можливим до завершення антитерористичної операцiї.

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
20.06.2013
82/1/2013
UA4000077655
339 200
410
332 689
6 511
0
Опис:
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. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  332689 штуки. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає.
Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства станом на 31.12.2020р., виданного депозитарiєм Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" вiд 22.02.2021 року вих. № 28284, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає  332689 штук, що становить 98,08% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства(3 юр.особи,4 фiз.особи). Iншi власники 6511 шт. акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента



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:
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
  інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
0
0
0
0
0
0
Опис
Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби (ОЗ) та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат"  визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 "Основнi засоби", який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 27.04.2000р. №92. Згiдно положень облiкової полiтики пiдприємства одиницею облiку осовних засобiв та iнших необоротних активiв вважається окремий об'єкт. Основнi засоби Товариства вiдображаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом у дiапазонi термiну корисного використання основного засобу. Необоротнi активи подiляються на основнi засоби та iншi необоротнi активи, якi в свою чергу касифiкуються по групам. Станом на 31.12.2020. основнi засоби за первiсною вартiстю на початок  року складають 278 тис. грн., в т.ч.: -  транспортнi засоби 278тис. грн. 
Знос ОЗ на початок 2020року  дорiвнює 278тис. грн., у т.ч. : -  транспортнi засоби 278тис. грн. 
 Основнi засоби за залишковою вартiсть на початок 2020 року складають 0 тис. грн.
 У 2020 роцi надходжень ОЗ не було.
     Станом на 01.01.2021 року балансова (залишкова) вартiсть необоротних активiв (транспортнi засоби пiд контролем Товариства) - нульова. 
  Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом 2020  року у своїй дiяльностi пiдприємство задiяло 100% пiдконтрольних йому у звiтному перiодi основних засобiв. Термiни та умови використання основних засобiв Товариства вiдображенi в облiковiй полiтицi ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат". Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування основними засобами не виникало. 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
-42 875
-42 643
Статутний капітал (тис.грн)
139 072
139 072
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
139 072
139 072
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв(-42875.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(139072.000 тис.грн. ).Згiдно  статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить  6250  тис.грн.Це свiдчить про те, що  згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

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

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

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
1
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
52 187
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
52 188
X
X
Опис
Облiк довгострокових зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання. Облiк поточних зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" станом на звiтну дату складають 52188 тис. грн., якi складаються з:
 а) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дорiвнює 22880 тис.грн.
- iншi поточнi зобов'язання у сумi 29259 тис. грн. 
б) Поточна кредиторська заборгованнiсть за довгостроковими зобовязаннями дорiвнює 0 тис.грн.
в) Розрахунки з бюджетом дорiвнюють 1 тис. грн.. 
г) Розрахунки зi страхування 2 тис. грн..
д) Розрахунки з оплати працi 4 тис. грн..
   Поточнi забезпечення дорiвнюють у звiтному роцi 42 тис. грн..
 Зобов'язань, за якими очiкується погашення iншою стороною, на звiтну дату немає.
 Розбiжностей мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку поточних зобов'язань немає.
 Отже, сума поточних зобов'язань i забезпечень збiльшилась на  42246  тис. грн. у порiвняннi з попереднiм роком й дорiвнює 52 188 тис. грн.
    Значна сума заборгованостей ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" перед кредиторами i дебiторiв перед комбiнатом залишається неiдентифiкованою. Є декiлька зовнiшнiх ознак того, що окрема неiдентифiкована кредиторська заборгованiсть перед деякими постачальниками має пролонгований та дiючий на цей час строк позовної давностi. На кiнець звiтного перiоду пройшли всi термiни загальної позовної давностi: в результатi чого, бiльша частка сум зазначених активiв i зобов'язань не можна вважати такими в повному розумiннi, тому що пiдлягають списанню з балансу пiсля вiдповiдних процедур в майбутнi перiоди.
     Кiнцевим мажоритарним акцiонером Товариства є ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (93,6% статутного капiталу ПрАТ "ГМК"). Станом на 31.12.2020 року загальна заборгованiсть перед ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" як поручителем за кредитним договором склала 28 106 тис.грн; заборгованiсть перед ним же за договором короткострокової поворотної фiнансової допомоги - 1 153 тис.грн.



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 591-04-00
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис
Подання звiтностi до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Опис
Оприлюднення регульованої iнформацiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПП " АФ "АУДИТ-IНФОРМ"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
31719648
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, вул..Половецька б.16.оф.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2905
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.04.2002
Міжміський код та телефон
38 (050)4754350
Факс
38 (044)2721915
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Проведення аудиту вiдповiдно до вимог  Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА" видання 2016-17 року) прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України  № 361 вiд 08.06.2018 року.
     Складання аудиторського висновку  щодо повного комплекту фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" регламентується МСА №700 "Формулювання думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА №706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".


КОДИ
Дата
31.12.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00443364
Територія
Донецька область, с-ще Новолуганське
за КОАТУУ
1420986201
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво м'яса
за КВЕД
10.11
Середня кількість працівників: 1
Адреса, телефон: 84573 селище Новолуганське, квартал Молодiжний, будинок 13, (067) 635 77 12
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 31.12.2020 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
0
0
    первісна вартість
1001
0
0
    накопичена амортизація
1002
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
0
0
    первісна вартість
1011
278
278
    знос
1012
( 278 )
( 278 )
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
115
115
    інші фінансові інвестиції
1035
105
105
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
220
220
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
0
0
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
8 967
8 987
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
103
103
    у тому числі з податку на прибуток
1136
4
4
    з нарахованих доходів
1140
2
2
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
7
1
Готівка
1166
1
1
Рахунки в банках
1167
6
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
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
9 079
9 093
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
9 299
9 313

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
139 072
139 072
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
8 095
8 095
Додатковий капітал
1410
3 641
3 641
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-193 451
-193 683
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
42 643
42 875
    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
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
22 863
22 880
    розрахунками з бюджетом
1620
1
1
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
2
2
    розрахунками з оплати праці
1630
4
4
    одержаними авансами
1635
0
0
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
42
42
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
29 030
29 259
Усього за розділом IІІ
1695
51 942
52 188
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
9 299
9 313
Примітки: Товариство втратило контроль над бiльшiстю своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь))вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
 Отже, Баланс ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" складається згiдно П(С)БО 2 "Баланс", яким визначається форма балансу та загальнi примiтки до розкриття його статей. 

1. ОСНОВНI ЗАСОБИ. Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби (ОЗ) та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат"  визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 "Основнi засоби", який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 27.04.2000р. №92. Згiдно положень облiкової полiтики пiдприємства одиницею облiку осовних засобiв та iнших необоротних активiв вважається окремий об'єкт. Основнi засоби Товариства вiдображаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом у дiапазонi термiну корисного використання основного засобу. Необоротнi активи подiляються на основнi засоби та iншi необоротнi активи, якi в свою чергу касифiкуються по групам. Станом на 31.12.2020р. основнi засоби за первiсною вартiстю на початок  року складають 278 тис. грн., в т.ч.: -  транспортнi засоби 278 тис. грн. 
Знос ОЗ на початок 2020 року  дорiвнює 278 тис. грн., у т.ч. : -  транспортнi засоби 278 тис. грн. 
 Основнi засоби за залишковою вартiсть на початок 2020 року складають 0 тис. грн.
 У 2020 роцi надходжень ОЗ не було.
 Основнi засоби за первiсною вартiстю на 31.12.2020 р складають 278 тис. грн., у т.ч.:  транспортнi засоби 278 тис. грн..
Знос ОЗ на 31.12.2020 року дорiвнює 278 тис. грн., у т.ч.: транспортнi засоби 278тис. грн..
Основнi засоби за залишковою вартiсть на 31.12.2018р. складають 0 тис. грн.
   Ступень зносу основних засобiв на звiтну дату складає 100%, в тому числi: транспортнi засоби - 100%.
  Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом 2020  року у своїй дiяльностi пiдприємство задiяло 100% пiдконтрольних йому у звiтному перiодi основних засобiв. Термiни та умови використання основних засобiв Товариства вiдображенi в облiковiй полiтицi ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат". Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування основними засобами не виникало. 

  2. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї та її розкриття у фiнансовiй звiтностi регламентуються П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" на кiнець 2020 року вiднесено до складу довгострокових iнших фiнансових iнвестицiй (акцiї), якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (асоцiйованi пiдприємства), становлять 115 тис. грн., а самае: ПрАТ "Карань-Агро" (87120, Донецька обл., Волноваський район, селище мiського типу Андрiївка, вулиця Гоголя) - 115 тис.грн., вiдсоток володiння  дорiвнює 38% (рiд дiяльностi зберiгання с/г продукцiї) . Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (акцiї), якi вiдображенi за собiвартiстю на кiнець звiтного перiоду складають 105 тис. грн. в т. ч. в т.ч.:  акцiї ПАТ "Керченський металургiйний завод" - 73 тис. грн.,  акцiї ПАТ "Макiївський металургiйний комбiнат" - 32 тис. грн..  Поточних фiнансових iнвестицiй ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" протягом 2020 р. на балансi не було. 

  3.ЗАПАСИ. Для накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй з ними згiдно П(С)БО 9 "Запаси", на пiдприємствi запаси об'єднуються в групи. На звiтну дату запаси дорiвнюють 0 грн..

  4. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. 
1. Аналiтичний облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги здiйснюється на пiдприємствi за часом виникнення дебiторської заборгованостi та по дебiторам. Облiк дебiторської заборгованостi пiдприємством ведеться згiдно з П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Станом на 31.12.2020р. Дебiторська заборгованiсть за товари склала 8 987 тис.грн.: ця сума в бiльшiй мiрi (крiм даних на кiнець 2015 - 2020 р.р.) визнана оцiночно узагальнюючим активом (без аналiтичного облiку внаслiдок втрати контролю над документацiєю в 2015р.). Бiльша частка дебiторiв не iндефiковано (крiм даних за 2016-2019 р.р.), тому що Товариство втратило контроль над бiльшостi своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї "ДНР"на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь)), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюютьсвої повноваження.                                               
2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками.  Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  з бюджетом вiдображена у сумi 103 тис.грн. ; у тому числi з податку на прибуток 4 тис. грн. 
3. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 2 тис.грн.
    Значна сума заборгованостей ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" перед кредиторами i дебiторiв перед комбiнатом залишається неiдентифiкованою. Є декiлька зовнiшнiх ознак того, що окрема неiдентифiкована кредиторська заборгованiсть перед деякими постачальниками має пролонгований та дiючий на цей час строк позовної давностi. На кiнець звiтного перiоду пройшли всi термiни загальної позовної давностi: в результатi чого, бiльша частка сум зазначених активiв i зобов'язань не можна вважати такими в повному розумiннi, тому що пiдлягають списанню з балансу пiсля вiдповiдних процедур в майбутнi перiоди.
     Кiнцевим мажоритарним акцiонером Товариства є ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (93,6% статутного капiталу ПрАТ "ГМК"). Станом на 31.12.2020 року загальна заборгованiсть перед ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" як поручителем за кредитним договором склала 28 106 тис.грн; заборгованiсть перед ним же за договором короткострокової поворотної фiнансової допомоги - 1 153 тис.грн.

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ. За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2020 р. в Товариствi представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами на загальну суму 1 тис. грн.у тому числi : готiвкою - 1 тис.грн. ; поточний рахунок в банку в нацiональнiй валютi складає 0 тис.грн., грошовi кошти в дорозi  у нацiональнiй валютi немає.

6. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. 
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Приватне акцiонерне товариство "Горлiвський м'ясокомбiнат" є правонаступником Закритого акцiонерне товариство "Горлiвський м'ясокомбiнат", створеного 02 жовтня 1997 р. та зареєстрованого розпорядженням Виконавчого комiтету Горлiвської мiської ради Донецької областi за №2627. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал становив 71 012 тис. грн (173 200 простих iмеених акцiй номiнальною вартiстю 410 грн. кожна). Розмiщення закрите. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18 листопада 2011 р. було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" який у 2011 р. дорiвнював 71 012 000,00 грн. або 173 200 простих iменних акцiй, збiльшення вiдбулося у 2012р. шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування iснуючої номiнальної вартостi на 73 200 простих iменних акцiй або 30 012 000.00 грн. (тридцять мiльйонiв дванадцять тисяч гривень нуль копiйок),  у 20.06.2013 роцi вiдбулось збiльшення шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування iснуючої номiнальної вартостi на 92 800  простих iменних акцiй або 38 048 000, 00 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв сорок вiсiм тисячi гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв, з метою збiльшення виробничих потужностей з переробки м'ясної сировини i виробництва готової продукцiї та для збiльшення оборотного капiталу пiдприємства. 
Отже статутний капiтал ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" у звiтному роцi складає 139 072 000,00 грн., який подiлений на 339 200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. кожна. Структура статутного капiталу: - ПрАТ "БАС" - 317426  акцiй на загальну суму 130144660 грн.( 93,5893%),  Бондлайн Лимитед 15 053  акцiй на загальну суму 6 171 730,00грн (4%) - АО Ларивей 5 378  акцiй на загальну суму 2 204 980,00 грн.(1,59%) ; Iншi 1343 на загальну суму 551 тис. грн..
Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". 
КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ.
 Призначено для облiку i узагальнення iнформацiї про дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу i розкриваються у звiтi про сукупний дохiд. Залишок на цьому рахунку зменшується у разi уцiнки та вибуття зазначених активiв, зменшення їх корисностi тощо. "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" склала у звiтному роцi 8095 тис. грн., де узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок, 
ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ. 
Рахунок 42 "Додатковий капiтал" призначений для узагальнення iнформацiї про суми дооцiнки активiв та вартiсть необоротних активiв, безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших осiб, та iншi види додаткового капiталу. Додатковий капiтал   не змiнився протягом року  й на звiтну дату складає 3641 тис. грн.
НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК). Станом на 31.12.2020 року ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" у складi власного капiталу вiдображено 193 683 тис. грн. нерозподiленого збитку.
 Рух нерозподiленого збитку протягом звiтного перiоду: залишок на початок перiоду складає (193451) тис. грн., сукупний збиток 232 тис. грн.,який складається    за результатами фiнансово-господарської дiяльностi  на кiнець звiтного перiоду й iншими змiнами  у капiталi  , вiдрахування в резервний капiтал - 0 тис.грн., використання резервного капiталу для покриття збиткiв - 0 тис.грн.. 
Отже, власний капiтал на кiнець перiоду дорiвню (42 875) тис. грн. 
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв(-42875.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(139072 тис.грн.).Згiдно  статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить  6250  тис.грн.Це свiдчить про те, що  згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.
7.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 
 Облiк довгострокових зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання. Облiк поточних зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" станом на звiтну дату складають 52188 тис. грн., якi складаються з:
 а) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дорiвнює 22880 тис.грн., 
- iншi поточнi зобов'язання у сумi 29259 тис. грн. 
б) Поточна кредиторська заборгованнiсть за довгостроковими зобовязаннями (стр. б.1610) у звiтному 2020 роцi дорiвню 0 тис.грн.
в) Розрахунки з бюджетом дорiвнюють 1 тис. грн.. 
г) Розрахунки зi страхування 2 тис. грн..
д) Розрахунки з оплати працi 4 тис. грн..
   Поточнi забезпечення дорiвнюють у звiтному роцi 42 тис. грн..
 Зобов'язань, за якими очiкується погашення iншою стороною, на звiтну дату немає.
 Розбiжностей мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку поточних зобов'язань немає.
 Отже, сума поточних зобов'язань i забезпечень збiльшилась на  246  тис. грн. у порiвняннi з попереднiм роком й дорiвнює 52 188 тис. Грн.
    Значна сума заборгованостей ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" перед кредиторами i дебiторiв перед комбiнатом залишається неiдентифiкованою. Є декiлька зовнiшнiх ознак того, що окрема неiдентифiкована кредиторська заборгованiсть перед деякими постачальниками має пролонгований та дiючий на цей час строк позовної давностi. На кiнець звiтного перiоду пройшли всi термiни загальної позовної давностi: в результатi чого, бiльша частка сум зазначених активiв i зобов'язань не можна вважати такими в повному розумiннi, тому що пiдлягають списанню з балансу пiсля вiдповiдних процедур в майбутнi перiоди.
     Кiнцевим мажоритарним акцiонером Товариства є ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (93,6% статутного капiталу ПрАТ "ГМК"). Станом на 31.12.2020 року загальна заборгованiсть перед ПрАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" як поручителем за кредитним договором склала 28 106 тис.грн; заборгованiсть перед ним же за договором короткострокової поворотної фiнансової допомоги - 1 153 тис.грн.
   На звiтну дату валюта балансу пiдприємства збiльшилась на 14 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком (9299тис. грн.) й дорiвнює 9313 тис. грн..
Аналiз ситуацiї, що склалася i економiчних показникiв свiдчить про формуваннi в звiтний перiод вкрай несприятливої структури звiту про фiнансове становище (балансу), що не дозволяє м'ясокомбiнату в певнi термiни погашати поточнi зобов'язання й оптимально формувати поточну роботу.
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 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
21
21
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
( 0 )
( 4 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
21
17
    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
0
0
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
( 253 )
( 174 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 0 )
( 0 )
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
0
0
    збиток
2195
( 232 )
( 157 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
0
    збиток
2295
( 232 )
( 157 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
0
    збиток
2355
( 232 )
( 157 )
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
13
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
13
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
13
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
232
170
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
0
0
Витрати на оплату праці
2505
58
49
Відрахування на соціальні заходи
2510
13
11
Амортизація
2515
0
4
Інші операційні витрати
2520
182
114
Разом
2550
253
178
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
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Товариство втратило контроль над бiльшостi своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї т.зв.  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь)), вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341),  пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
Отже, Звiт про фiнансовi результати ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" складається згiдно П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", яким визначається форма Звiту про фiнансовi результати та загальнi примiтки до розкриття його статей.

1.ОБЛIК ДОХОДIВ.
 Облiк доходiв на пiдприємствi ведеться згiдно з вимогами П(С)БО 15 "Дохiд" та iснуючого податкового законодавства. Сума виручки вiд реалiзацiї транспортних засобiв, послуг та виконаних робiт за 2020 рiк склав 21 тис.грн., фiнансовий результат у 2020 роцi вiд операцiйної прибуток розмiрi 21 тис.грн., iнших  операцiйних  доходiв за звiтний рiк не має., у тому числi штрафи, пенi, неустойки. Iншiх фiнансових доходiв за звiтний рiк не має. Фiнансовий результат у 2020 роцi вiд операцiйної дiяльостi склав збиток 232 тис.грн.  Операцiй з простими акцiями та потенцiйними простими акцiями, якi здiйснювалися пiсля дати балансу, за звiтнiй рiк не було. 

2.ОБЛIК ВИТРАТ Витрати на пiдприємствi облiковуються за вимогами П(С)БО 16 "Витрати" та подiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати, фiнансовi витрати, iншi витрати. До адмiнiстративних витрат вiдносяться витрати, направленi на обслуговування та управлiння пiдприємством. Фiнансовi результати пiдприємства вiд звичайної дiяльностi та надзвичайних подiй визначаються по рахунку 79 "Фiнансовi результати".
 Товариство у звiтному перiодi понесло неминучi адмiнiстративнi витрати в загальнiй сумi 253 тис.грн., в т.ч .: сплата пiльгової пенсiї в Пенсiйний фонд - 82 (33% вiд усiх адмiнiстративних витрат), обслуговування цiнних паперiв - 51 (21%), аудит - 31 (12%), послуги нотарiуса - 5 (2%), ЄСВ - 13 (5%), витрати на оплату працi - 58 (22%), РКО - 3 (1%), оренда офiсу - 6 (2%), IT-послуги - 3 (1%), адмiн.збiр - 1 (1%).
Збiльшення суми  адмiнiстративних витрат на 79 тис.грн. (на 45%) обумовлене збiльшенням: пiльгової пенсiї - на 40 тис.грн. або 51% загального росту витрат (у два рази - у зв'язку з пiдвищеними у 2020 р. державними гарантiями пенсiонерiв); аудиту -  на 17 тис.грн. (в 2,3 рази); оплати працi - на 9 тис.грн. (зрiст мiнiмальної зарплати); iншi послуги (обслуговування цiнних паперiв, нотарiус, тощо) - 13 тис.грн.

Витрат звiтного перiоду, якi не були вiднесенi до статей "Звiту про фiнансовi результати", а були вiдображенi у складi "Власного капiталу", не було. 

Отже, чистий збиток пiдприємства в порiвняннi з минулим роком  (157) тис. грн. збiльшився у звiтному 2020 р. на 75 тис.грн. й складає чистий збиток (232) тис.грн.. 

Елементи операцiйних витрат дорiвнюють 253 тис. грн., у т. ч. витрати на оплату працi 58 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи 13 тис. грн., амортизацiя у сумi 0 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 182 тис. грн.. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 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
5
154
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
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
0
0
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 83 )
( 587 )
Праці
3105
( 46 )
( 39 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 13 )
( 11 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 98 )
( 63 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 4 )
( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 94 )
( 58 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
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
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-235
-546
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
0
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
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
229
550
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
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
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
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
229
550
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-6
4
Залишок коштів на початок року
3405
7
3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
1
7
Примітки: Товариство втратило контроль над бiльшостi своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" 02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї т.зв.  "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь)), вiдповiдь Артемiвської мiсцевої прокуратури № 80-918 вiд 01.03.2016р. щодо отримання Товариством витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкрите кримiнальне провадження № 42016051610000008 (правова квалiфiкацiя: КК України 2001, ст.341), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.
Отже, Звiт про рух грошових коштiв складено на пiдставi П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Звiт про рух грошових коштiв надає повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про змiни, що вiдбулися у грошових коштах та їх еквiвалентах ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат"  на протязi 2020 року, зокрема: - рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки); - рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки); - рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки). Залишок коштiв станом на 31.01.2020 р. зменшився в порiняннi с попереднiм перiодом на 6 тис. грн. й дорiвнює 1 тис.грн., у тому числi : готiвкою - 1 тис.грн. ; поточний рахунок в банку в нацiональнiй валютi складає 0 тис.грн., грошовi кошти в дорозi  у нацiональнiй валютi немає.
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Звіт про власний капітал
За 2020 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
139 072
8 095
3 641
0
193 451
0
0
42 643
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
139 072
8 095
3 641
0
193 451
0
0
42 643
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
232
0
0
232
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
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
0
0
0
0
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
0
0
0
232
0
0
232
Залишок на кінець року 
4300
139 072
8 095
3 641
0
193 683
0
0
42 875
Примітки: Iнформацiя, вiдображена в першому роздiлi пасиву балансу Власний капiтал, показує загальну картину стану власного капiталу та його окремих позицiй на початок та кiнець звiтного перiоду. На основi цiєї iнформацiї можна провести поверховий аналiз показникiв, в основi розрахунку яких є власний капiтал. Розшифрування першого роздiлу пасиву балансу, яке дає змогу  дiйти висновкiв щодо змiн, якi вiдбулися в складi власного капiталу пiдприємства, причини цих змiн та iснуючi тенденцiї, мiститься у звiтi про власний капiтал. Порядок складання звiту регламентується П(С)БО 5.
Звiт про власний капiтал складається на пiдставi балансу, звiту про фiнансовi результати, а також аналiтичних даних до вiдповiдних облiкових регiстрiв. За правильного вiдображення операцiй, якi призвели до змiн у складi власного капiталу, залишок власного капiталу на кiнець року (в цiлому та у розрiзi окремих статей), який вiдображається у балансi, збiгається з тим, який показується у звiтi про власний капiтал.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Приватне акцiонерне товариство "Горлiвський м'ясокомбiнат" є правонаступником Закритого акцiонерне товариство "Горлiвський м'ясокомбiнат", створеного 02 жовтня 1997 р. та зареєстрованого розпорядженням Виконавчого комiтету Горлiвської мiської ради Донецької областi за №2627. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал становив 71 012 тис. грн (173 200 простих iмеених акцiй номiнальною вартiстю 410 грн. кожна). Розмiщення закрите. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18 листопада 2011 р. було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" який у 2011 р. дорiвнював 71 012 000,00 грн. або 173 200 простих iменних акцiй, збiльшення вiдбулося у 2012р. шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування iснуючої номiнальної вартостi на 73 200 простих iменних акцiй або 30 012 000.00 грн. (тридцять мiльйонiв дванадцять тисяч гривень нуль копiйок),  у 20.06.2013 роцi вiдбулось збiльшення шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування iснуючої номiнальної вартостi на 92 800  простих iменних акцiй або 38 048 000, 00 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв сорок вiсiм тисячi гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв, з метою збiльшення виробничих потужностей з переробки м'ясної сировини i виробництва готової продукцiї та для збiльшення оборотного капiталу пiдприємства. 
Отже статутний капiтал ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" у звiтному роцi складає 139 072 000,00 грн., який подiлений на 339 200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. кожна. Структура статутного капiталу: - ПрАТ "БАС" - 317426  акцiй на загальну суму 130144660 грн.( 93,5893%),  Бондлайн Лимитед 15 053  акцiй на загальну суму 6 171 730,00грн (4%) - АО Ларивей 5 378  акцiй на загальну суму 2 204 980,00 грн.(1,59%) ; Iншi 1343 на загальну суму 551 тис. грн..
Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". 
КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ.
 Призначено для облiку i узагальнення iнформацiї про дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу i розкриваються у звiтi про сукупний дохiд. Залишок на цьому рахунку зменшується у разi уцiнки та вибуття зазначених активiв, зменшення їх корисностi тощо. "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" склала у звiтному роцi 8095 тис. грн., де узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок, 
ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ. 
Рахунок 42 "Додатковий капiтал" призначений для узагальнення iнформацiї про суми дооцiнки активiв та вартiсть необоротних активiв, безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших осiб, та iншi види додаткового капiталу. Додатковий капiтал   не змiнився протягом року  й на звiтну дату складає 3641 тис. грн.
НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК). Станом на 31.12.2020 року ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" у складi власного капiталу вiдображено 193 683 тис. грн. нерозподiленого збитку.
 Рух нерозподiленого збитку протягом звiтного перiоду: залишок на початок перiоду складає (193451) тис. грн., сукупний збиток 232 тис. грн.,який складається    за результатами фiнансово-господарської дiяльностi  на кiнець звiтного перiоду й iншими змiнами  у капiталi  , вiдрахування в резервний капiтал - 0 тис.грн., використання резервного капiталу для покриття збиткiв - 0 тис.грн.. 
  Сума господарських коштiв, що знаходяться в розпорядженнi Товариства (валюта балансу) збiльшилась на 14 тис.грн. i склала 9 313 тис. грн. Власний капiтал пiдприємства в загальнiй масi за 2020 р. зменшився на 232 тис.грн i становить негативну величину 42 875 тис.грн.: рiвень чистих активiв акцiонерного товариства менше рiвня його статутного капiталу.
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв(-42875.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(139072 тис.грн.).Згiдно  статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить  6250  тис.грн.Це свiдчить про те, що  згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї


Керівник				Шкарупа Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер			Шкарупа Дмитро Миколайович
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)
ПП " АФ "АУДИТ-IНФОРМ"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
31719648
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04107,м.Київ, Вул..Половецька б.16.оф.5
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2905
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 339, дата: 23.02.2017
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
04 - відмова від висловлення думки
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
    Нас було залучено провести аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ", далi Товариство (Iдентифiкацiйний код 00443364, Мiсцезнаходження: 84573,Донецька обл. Бахмутський р-н, сел.Новолуганське, квартал Молодiжний, 13. Зареєстровано 02.10.1997 року Виконавчим комiтетом Горлiвської Мiської Ради за № 1 256 120 0000 000566), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 р. (ф.1); Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року  (ф.2); Звiту  про рух грошових коштiв  (за прямим методом)  за 2020 рiк (ф.3); Звiту про власний капiтал за 2020 рiк (Ф.4); та примiток до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. (Форма  вiльна).

       Ми не висловлюємо думки щодо  фiнансової звiтностi ПрАТ " ГМК", що додається  через значущiсть питання, описаного в роздiлi "Основа для вiдмови вiд висловлення думки" нашого звiту, ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для використання їх як основи для думки аудитора щодо цiєї  фiнансової звiтностi.

10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 0421/А, дата: 15.01.2021
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 15.01.2021, дата закінчення: 24.02.2021
12
Дата аудиторського звіту
24.02.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
33 660,00
14
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо  фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"
                                                 станом на 31 грудня 2020 року

Адресат: Звiт незалежного  аудитора призначається для Керiвництва та  Наглядової  Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ", фiнансовий  звiт якого перевiряється i може бути використаний  для подання  до: Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом; ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI (вул. Iталiйська, 59, м. Марiуполь, Донецька обл., 87515).

.
                        ЗВIТ  ЩОДО  АУДИТУ   ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
      Ми провели аудит вiдповiдно до вимог  Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА" видання 2016-17 року) прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України  № 361 вiд 08.06.2018 року.
     Складання аудиторського висновку  щодо повного комплекту фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" регламентується МСА №700 "Формулювання думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА №706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

     Вiдмова  ВIД  ВИСЛОВЛЄННЯ  ДУМКИ

    Нас було залучено провести аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ", далi Товариство (Iдентифiкацiйний код 00443364, Мiсцезнаходження: 84573,Донецька обл. Бахмутський р-н, сел.Новолуганське, квартал Молодiжний, 13. Зареєстровано 02.10.1997 року Виконавчим комiтетом Горлiвської Мiської Ради за № 1 256 120 0000 000566), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 р. (ф.1); Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року  (ф.2); Звiту  про рух грошових коштiв  (за прямим методом)  за 2020 рiк (ф.3); Звiту про власний капiтал за 2020 рiк (Ф.4); та примiток до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. (Форма  вiльна).

       Ми не висловлюємо думки щодо  фiнансової звiтностi ПрАТ " ГМК", що додається  через значущiсть питання, описаного в роздiлi "Основа для вiдмови вiд висловлення думки" нашого звiту, ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для використання їх як основи для думки аудитора щодо цiєї  фiнансової звiтностi.

    Основа ДЛЯ ВIДМОВИ  вiд  висловлення думки

Аудитор не змiг отримати прийнятi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо кiлькох елементiв фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ", тобто, аудитор не змiг також отримати аудиторськi докази щодо дебiторської та кредиторської заборгованостi господарювання. Ймовiрний вплив неможливостi отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi вважається одночасно суттєвим i всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.  

 Ми не мали змогли спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв. У нас не було можливостi впевнитися  у наявностi активiв та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" в наслiдок того, що Товариство втратило контроль над бiльшостi своїх активiв внаслiдок факту збройного захоплення виробничих та iнших активiв пiдприємства, документацiї, серверiв, РРО та iншого майна  02.07.2015 р. невiдомими силовими пiдроздiлами терористичної органiзацiї т.зв. "ДНР" на територiї розташування виробничих об'єктiв у м. Горлiвка Донецької обл. (лист ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" з отриманими повiдомленнями вiд 10.07.2015 р. до ГУ МВС України в Дон. обл. та Прокуратури Микитiвського району м. Горлiвка (м. Марiуполь); вiдкрите кримiнальне провадження №42016051610000008), пiсля чого дiяльнiсть пiдприємства була повнiстю паралiзована, безпека та життя робiтникiв пiдпали пiд загрозу. 
Товариство вжило всi можливi заходи, щоб забезпечити безперервну дiяльнiсть. Управлiнський персонал прийняв рiшення змiнити юридичну та фактичну адресу товариства на бiльш безпечне мiсце, з мiста Горлiвка на селище Новолуганське. Виробничi потужностi Товариства до сьогоднi знаходяться в зонi активних бойових дiй, та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження. Товариство має суттєвi невизначенностi вiдносно майна, що знаходяться на неконтрольованих територiях, не може провести повну iнвентаризацiю активiв та зобовязань i не отримує доходiв вiд зазначених пiдроздiлiв.
Товариство виконало процедури з метою забезпечення повноти та достовiрностi вiдображення даних у фiнансовiй звiтностi, керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. При складаннi рiчної фiнансової звiтностi товариство скористалося доповненнями, викладеними у Постановi  Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2014 року №718 "Про внесення змiн до Порядку подання фiнансової звiтностi", а також, листом ДФС України №157/6/99-99-19-02-15 вiд 06.01.2016 р.; що стосуються пiдприємств, якi розмiщенi на  тимчасово окупованiй територiї та/або на територiї проведення антитерористичної операцiї або структурнi пiдроздiли (вiдокремлене майно) яких перебувають на такiй територiї.  Згiдно Постанови  iнформацiя про активи, до яких не можливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання i власний капiтал, якi не можуть бути документально пiдтвердженi у зв'язку з вiдсутнiстю доступу до вiдповiдних первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку, вiдображаються за даними бухгалтерського облiку  на пiдставi Сертифiкату Торгово-Промислової палати України  №2472/05-4 вiд 19.08.2014 р.
     Загальна вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" за даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi станом на 31.12.2020 року становить 9 313 тис.грн., в тому числi вартiсть активiв, що знаходяться в зонi активних бойових дiй  складає 8967  тис.грн., тобто  96,28 %  загальної вартостi активiв, в т.ч.:у частинi втрати законної адмiнiстрацiї контролю над ним  виявила результати  значної втрати контролю над активами по статтям : 
            Дебiторська заборгованiсть  за товари.роботи,послуги        -    8987 тис.грн.
            Поточна кредиторська заборгованiсть за товари.роботи,послуги - 22 880  тис.грн. 
     
Ми не мали змоги пiдтвердити або перевiрити альтернативними засобами 96,28 % активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" станом на 31.12.2020 року на загальну суму 8987 тис.грн., Ймовiгний вплив неможливостi отримати прийнятнi аудиторськi докази в достньому обсязi вважаеться одночасно суттевим i всеохоплюючим для фiнансової звiтностi. 
У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях  усiх статей  активiв, , а також елементiв, що формують звiт про сукупний прибуток та звiт про змiни у власному капiталi. Звiт про рух грошових коштiв складений прямим методом, на пiдставi виписок банку та касових документiв, тому питань щодо повноти та достовiрностi цього звiту не виникло.


Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
  
 Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, а також свiтової кризи у зв"язку зi спалахом захворювання COVID-19 через вiрус SARS-COV-2 призвiв до введення карантину та рiзного типу обмежень пересування на територiї багатьох країн, включаючи найпотужнiшi економiки свiту. Це у свою чергу призвело до скорочення активностi у певних секторах економiки (особливо у сферi надання послуг), знизило попит на певнi товари та послуги та збiльшило ризики сповiльнення економiчного зростання та рецесiї у ключових економiках свiту зi всiма негативними наслiдками. 
   Враховуючи мiсцезнаходження Товариства,  яке входить до Перелiку населених пунктiв, розташованих у зонi Операцiї об'єднаних сил (ООС), згiдно з Указом Президента України вiд 30 квiтня 2018 року року № 116/2018 "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 30 квiтня 2018 року "Про широкомасштабну антитерористичну операцiю в Донецькiй та Луганськiй областях" можуть мати мiсце ознаки суттєвого зменшення корисностi активiв.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити  пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовував припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено  найвищими повноваженнями, щодо  фiнансової звiтностi

Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"  несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до ПСБО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
     При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi  Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати  Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
 Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит  фiнансової звiтностi
      
        Нашою вiдповiдальнiстю є проведення аудиту  фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та випуск звiту аудитора. Проте у зв'язку з питанням, описаним у роздiлi "Основа для вiдмови вiд висловлення думки" нашого звiту, ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для використання їх як основи для думки аудитора щодо цiєї  фiнансової звiтностi.
        Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними для нашого аудиту  фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.   Виконуючи аудит вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та МСА (видання 2016-17 року) в якостi нацiональних  стандартiв аудиту (НСА)  рiшенням Аудиторської палати України № 361 вiд 08.06.2018 року, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
-	iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
-	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована  фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо керiвництво та осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо керiвництву та вiдповiдальним особам  за корпоративне управлiння, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З тих питань, якi ми довели до вiдома осiб, що вiдповiдають за корпоративне управлiння, ми визначаємо питання, якi були найбiльш значущими для аудиту консолiдованої  фiнансової звiтностi за поточний перiод.

 
IНША  IНФОРМАЦIЯ

Наша думка про фiнансову звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не будемо надавати впевненiсть будь-якiй формi щодо даної iнформацiї.
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi з iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питання, чи є суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та  фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi аудиту, i чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих iстотних спотворень.

Узгодженiсть  звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю

Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" , Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та НАКАЗУ МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" є малим пiдприємством i тому воно не складає Звiт про управлiння.

 Перевiрка iнформацiї та надання впевненостi щодо звiту керiвництва 

    ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" входить до реєстру емiтентiв цiнних паперiв. Iнформацiя про цiннi папери ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ" не зазначається нi на жоднiй  фондовiй бiржi  станом на 31 грудня 2020 р.

     У вiдповiдностi до ч.3 ст.40 прiм Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок" та вiдповiдно до статтi 40-1, Пункт 1-2 Закон України вiд 16.11.2017 № 2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" та Змiни до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 4  грудня 2018 року № 854 роздiл УII Аудитор висловлює думку щодо вiдповiдностi Звiту керiвництва :
-опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента ; 
-iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 
порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.
   Аудитор перевiрив iнформацiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ":
-Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента
-Iнформацiя про розвиток емiтента
-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:
-завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування
- iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.



II.ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ законодавчих  i нормативних актiв


Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит

Назва аудиторської фiрми	ПП " АФ "АУДИТ-IНФОРМ"

Iдентифiкацiйний код	                    31719648

Номер реестру Суб"їекту аудиторської дiяльностi для здiйснення обов"язкого аудиту
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть	
                                       ТРЕТIЙ
Свiдоцтво № 2905 видане Аудиторською палатою України23.04.2002р.                                                                                                                                                       
Номер, дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi
	Свiдоцтво  видане Аудиторською палатою України  рiшення АПУ № 339/3 вiд 23.02.2017 р. термiн дiї: до 23.02.2022 р.







Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є:  Сочинська Галина Валентинiвна.


         Аудитор                                                                                        Г.В.Сочинська
сертифiкат серiї А № 000039,
 виданий рiшенням Аудиторської палати України 
№ 61 вiд 23.12.1993 року, дiю сертифiкату продовжено 
рiшенням Аудиторської палати України №115 вiд 31.10.2002 р. 
до 23.12.2022 р.

Директор
ПП "АФ "Аудит - Iнформ"                                                              С.Б. Шевлякова	 

04107,м.Київ
Вул..Половецька б.16.оф.5

24 лютого 2021 року



XVI. Твердження щодо річної інформації
Твердження щодо рiчної iнформацiї (Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"), мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме:  Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; Товариство виробничу дiяльнiсть не здiйснює,  Рiчний звiт Емiтента цiнних подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi та з пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором. Твердження щодо рiчної iнформацiї висловленi вiд iменi керiвництва директором - Шкарупа Дмитро Миколайович.

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
22.01.2020
23.01.2020
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
21.04.2020
22.04.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


