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Заiка Олександр Iгорович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00194122
4. Місцезнаходження: 69032, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе,15
5. Міжміський код, телефон та факс: (061)212-24-27, (061)212-23-36
6. Адреса електронної пошти: zalk@zalk.com.ua;
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, затверджено рiчну iнформацiю АТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" за 2018 рiк (Протокол № 6).
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.zalk.pat.ua


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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

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

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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

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

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

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах, не заповнювались тому, що Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб. 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, не заповнювалась тому, що посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки Товариства або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу Товариства не визначався, тому роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнювався. 
В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вказана iнформацiя про засновникiв Товариства, їх вiдсоток у статутному капiталi на момент створення Товариства.
Роздiл "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не заповнювався, тому що у звiтньому перiодi не змiнювався акцiонер, якому належать голосуючи акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

Роздiл "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 заповнювався, тому що у звiтному перiодi не змiнювалися особи, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. 
Роздiл " 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 заповнювався, тому що у звiтному перiодi не змiнювалися особи 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.
Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не випускалися. Товариство не розмiщувало борговi цiннi папери, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється. Фактiв викупу та продажу ранiше викуплених емiтентом власних акцiй за звiтний перiод не було. 
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 заповнювався, тому що у Товариства не було емiсiї  цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). 
У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не має. У власностi працiвникiв емiтента не має акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. 
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 заповнювалася тому, що цiнних паперiв не має обмежень щодо обiгу. 
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, не заповнювалась, тому що у Товариства відсутня ця інформація (за звітній період немає реестру власників інменних цінних паперів).
За результатами звiтного та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.
У звiтньому роцi емiтент не випускав та не реалiзовував основнi види продукцiї, тому вiдповiднi форми цього звiту не заповненi. 
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається оскiльки у звiтному перiодi емiтент не приймав рiшень щодо вчинення значних правочинiв. 
У роздiлi Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), iнформацiї не наводиться, тому що аудитор не проводив аудит фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не заповнювалася, тому що у Товариства не має випуску боргових цiнних паперiв. 
У Товариства не має корпоративних договорiв, укладених акцiонерами учасниками), тому роздiл "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не заповнювався.
У емiтента не має договорiв або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство iпотечнi цiннi папери не розмiщувало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розмiщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється у зв'язку з тим, що iпотечнi сертифiкати емiтентом не випускались (не розмiщувались). Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розмiщувались), ФОН немає. 
З 10.12.2018 року, наказ № ЗАлК-18-П032/01 вiд 07.12.2018 року Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" перейменовано у Акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат".
Пiдписує форми бухгалтерської звiтностi за звiтнiй перiод в.о.головного бухгалтера 
Солопова З.О. 










ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.09.1994
4. Територія (область)
	Запорізька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	155682280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	68,0095
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)
	176
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	24.42 - ВИРОБНИЦТВО АЛЮМIНIЮ
	55.90 - ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ЗАСОБIВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМIЩУВАННЯ
	38.32 - ВIДНОВЛЕННЯ ВIДСОРТОВАНИХ ВIДХОДIВ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
	313399
3) Поточний рахунок
	26004055719130
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ АБ "Укргазбанк"
5) МФО банку
	320478
6) Поточний рахунок
	26003924420646

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1
2
3
4
5
Прид., зберiг., реалiз. (вiд-пуск), використ. прекурсорiв Спис.2таб.IV) "Пе-релiку наркот. засобiв, пси-хотропних. речовин та прекурсорiв"
АЕ №269560
20.06.2013
Державна Служба України по контролю за наркотиками
20.06.2018
Опис
Термiн дiї лiцензiї закiнчився, однак емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
Використання джерел iонизуючого випромiнювання
ОВ-050312
11.05.2011
Державний комiтет ядерного регулювання України. Пiвд.схiд. держ. iнс-iя з ядер.ї та радiоц. безпеки
11.05.2019
Опис
Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
	Приднiпровське виробниче управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2) Місцезнаходження
	Україна, 27500, Кіровоградська обл., д/н р-н, м. Свiтловодськ, Обсерваторна, 5
3) Опис
	До складу АТ "ЗАлК" входить вещевказаний вiдокремлений структурний пiдроздiл без права юридичної особи. 

1) Найменування
	Санаторiй-профiлакторiй Вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2) Місцезнаходження
	Україна, 69017, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя, Будинок вiдпочинку, 33
3) Опис
	До складу АТ "ЗАлК" входить вещевказаний вiдокремлений структурнiий пiдроздiл без права юридичної особи. Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
№ 908/3736/15
Господарський суд Запорiзької областi
"Джатсон Трейдiнг-Лiмiтед"
ПАТ "ЗАлК"
Фонд державного майна України; АТ "Сбербанк"; Компанiя Velbay Holdings Limited за участю Прокуратури Запорiзької областi
Розмiр позовних вимог 39154924,11 дол. США. (еквiвалент 30 000 000, дол. США - сума кредиту; 9 154 924,11 дол. США - вiдсотки). 83514140620 грн.  Справа № 908/3736/15 розглядається Господарським судом Запорiзької областi. 
на розглядi в Господарськом судi Запорiзької областi
Примітки:
Дата вiдкриття провадження у справi 22.06.2015 р. Сторони - "Джатсон Трейдiнг Лiмiтед", Кiпр до ПАТ "ЗАлК". Про стягнення заборгованостi за кредитними договорами.
Господарським судом Запорiзької областi провадження по справi зупинено Ухвалою вiд 17.06.2016 р. матерiали справи направлено для перевiрки до СБУ. Позивач оскаржив в апеляцiйному порядку Ухвалу Господарського суду Запорiзької областi вiд 17.06.2016 р. Донецький апеляцiйний господарський суд Ухвалою вiд 20.07.2016 р. вiдмовив у задоволеннi апеляцiйної скарги. Постановою Вищого господарського суду вiд 28.09.2016 р. Позивачевi вiдмовлено у задоволеннi касацiйної скарги про скасування Ухвалу ДАГС вiд 20.07.2016 року. Ухвалою Верховного суду України вiд 24.11.2016р. вiдмовлено у переглядi Постанови Вищого господарського суду України 28.09.2016р.
Позивач звернувся до Господарського суду Запорiзької областi з клопотанням про постановлення у вiдношеннi службових осiб УСБУ у Запорiзькiй областi окремої ухвали у справi з метою вжиття належних заходiв реагування щодо порушення законностi та iнших недолiкiв в дiяльностi державного органу. Ухвалою вiд 06.02.2017 року в задоволеннi вказаного клопотання судом вiдмовлено. 06.06.2018 р. Донецький апеляцiйний господарський суд залишив без задоволення апеляцiйну скаргу позивача на Ухвалу вiд 06.02.2017 р.
Ухвалою Верховного суду України вiд 02.03.2018 року касацiйну скаргу позивача на ухвалу Господарського суду Запорiзької областi вiд 06.02.2017 та на постанову Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 06.06.2017 у справi № 908/3736/15 повернуто скаржнику за його заявою без розгляду.
07.11.2017 р. позивач звернувся до суду першої iнстанцiї з клопотанням про поновлення провадження у справi. Ухвалою вiд 27.11.2017 року суд вiдмовив в задоволеннi клопотання. Провадження у справi зупинено до усунення обставин, визначених ухвалою суду у данiй справi вiд 17.06.2016 р.
Позивач оскаржив в апеляцiйному порядку дану Ухвалу. 28.03.2018 року Донецький апеляцiйний господарський суд вiдкрив апеляцiйне провадження i встановив строк для учасникiв справи для подання вiдзиву на апеляцiйну скаргу по 13.04.2018р. включно. 
07.08.2018 "Джатсон Трейдiнг-Лiмiтед" подане клопотання про поновлення провадження у справi №908/3736/15. Ухвалою Господарського суду Запорiзької областi вiд 16.08.2018 провадження у справi  №908/3736/15 поновлено; призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження; пiдготовче засiдання призначено на 19.02.2019; ухвалою звернутися до Мiнiстерства юстицiї та громадського порядку Республiки Кiпр з проханням про вручення за кордоном судових або позасудових документiв третiй особi-3, яка не заявляє самостiйних вимог на сторонi вiдповiдача - компанiя Velbay Holdings Limited, зупинено провадження у справi №908/3736/15  до надходження вiдповiдi вiд компетентного органу iноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи iнших документiв. 
Апеляцiйну скаргу ПАТ "ЗАлК" на ухвалу Господарського судуЗапорiзької областi вiд 16.08.2018 про зупинення провадження у справi №908/3736/15 залишити без задоволення. Ухвалу Господарського суду Запорiзької областi вiд 16.08.2018 про зупинення провадження у справi №908/3736/15 залишите без змiн. Судовi витрати по сплатi судового збору за подання апеляцiйної скарги покласти на ПАТ "ЗАлК". 
19.02.2019 р. вiдбулось пiдготовче засiдання у цiй справi. Ухвалою суду вiд 19.02.2019 р. у справi №908/3736/15 поновлено, пiдготовче судове засiдання вiдкладено до 20.03.2019 р. В пiдготовче засiдання 20.03.2019 р. з'явилися представники позивача, вiдповiдача, третьої особи-2, третьої особи-3 та прокуратури. Представник Фонду державного майна України у пiдготовче засiдання не з'явився, про причини неявки суд не повiдомив. 
19.03.2019 до суду надiйшли пояснення вiд Прокуратури Запорiзької областi з доказами їх направлення iншим учасникам справи. В судовому засiданнi представники учасникiв справи повiдомили, що на день судового засiдання таких пояснень не отримували, з їх змiстом не ознайомленi. 
Суд ухвалив: вiдкласти пiдготовче судове засiдання на 15.04.2019 р. о 10-00. 
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№ 908/2394/16
Господарський суд Запорiзької областi
ПАТ "ЗАлК"
ТОВ "Запорiжалюмiнторг", за укчастю Прокуратури Запорiзької областi
Фонд державного майна України; Котюк О.В.
Розмiр позовних вимог: визнання договору позики № ЗАТ-Д-2014-005/ЗАлК-Д-2014-205 вiд 25.09.2014р. недiйсним та зустрiчний позов про застосування наслiдкiв недiйсностi правочину , стягнення 43 000 000 грн.

на розглядi в Господарському судi Запорiзької областi
Примітки:
Дата вiдкриття провадження у справi  12.09.2016 р. Сторони - ПАТ "ЗАлК", ТОВ "Запорiжалюмiнторг", визнання договору позики недiйсним. Справа №№ 908/2394/16 розглядається Господарським судом Запорiзької областi. Удовлетварiно клопотання Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга на визначення суду вiд 21.10.2016 р. 15.11.2016 р. апеляцiйна скарга задоволена.
Судове засiдання 28.11.2016 р. перенесено. Ухвалою господарського суду Запорiзької областi вiд 28.11.2016 р. матерiали справи 908/2394/16 надiсланi  до органу досудового розслiдування - Управлiння Служби безпеки України в Запорiзькiй областi для проведення перевiрки обставин, викладених в данiй ухвалi; провадження у справi зупинено до закiнчення перевiрки Управлiнням Служби безпеки України в Запорiзькiй областi. 
14.03.2017 р. ВГСУ постановив: призначити розгляд касацiйної скарги  на 27.04.2017 р. на 11:00 за адресою: 01016, м. Київ, вул. Копиленка, 6, зал № 331. 27.03.2017 р. касацiйна скарга ухвалена. 




3
№ 908/2724/18
Господарський суд Запорiзької областi
ТОВ "Констебль"
ПАТ "ЗАлК"
д/н
Розмiр позовних вимог 1 908 667,95 грн.з якої: 1 442 800,83 грн., борг за послуги з охорони, 185 251,33 грн. пенi, 65 838,93 грн. 3% рiчних та 214 776,86 грн. iнфляцiйних нарахувань.
перебуває на розглядi в Господарському судi Запорiзької областi
Примітки:
Дата вiдкриття провадження у справi  22.12.2018 р. Сторони -  ТОВ "Констебль", ПАТ "ЗАлК", стягнення боргу за послуги з охорони. Справа №№ 908/2724/18 розглядається Господарським судом Запорiзької областi. 
Господарський суд Запорiзької областi ухвалив: позовну заяву ТОВ "Констебль" вiд 13.12.18 залишити без руху. Надати позивачу строк для усунення недолiкiв позовної заяви, який не перевищує 10 днiв з дня вручення цiєї ухвали.
Встановити позивачу спосiб усунення недолiкiв позовної заяви шляхом подання (надсилання) господарському суду Запорiзької областi (з обов'язковим зазначенням № цiєї справи) у строк визначений п. 2 резолютивної частини цiєї ухвали, заяви про усунення недолiкiв позовної заяви:- в якiй позивачу необхiдно зазначити повне найменування (для юридичних осiб) вiдповiдача; - до якої позивачу необхiдно додати документи, якi пiдтверджують вiдправлення на адресу мiсцезнаходження вiдповiдача копiї позовної заяви вiд 13.12.18 р. Ухвала набирає законної сили з моменту її пiдписання суддею та не пiдлягає оскарженню.
28.01.2019 р. Господарський суд Запорiзької областi ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та вiдкрити провадження у справi № 908/2724/18. Присвоїти справi номер провадження 17/23/19. Розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Пiдготовче судове засiдання призначити на 20.02.2019 р. 0 12:00. Судове засiдання вiдбудеться в примiщеннi господарського суду Запорiзької областi за адресою: м. Запорiжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус № 1 (про вiдповiдний зал судового засiдання буде повiдомлено в кабiнетi №№ 219, 214). 
20.02.2019 р. Господарський суд Запорiзької областi ухвалив: Продовжити строк пiдготовчого провадження на 30 днiв  до 29.04.2019 включно. Вiдкласти пiдготовче засiдання у справi № 908/2724/18. Пiдготовче засiдання призначити на 27.03.19 о 12:00. Судове засiдання вiдбудеться в примiщеннi господарського суду Запорiзької областi за адресою: м. Запорiжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус № 1 (про вiдповiдний зал судового засiдання буде повiдомлено в кабiнетi № 219, 214). 

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
№ 20923, 22.02.2018
Головне управляння  ДФС у Кiровоградськiй областi
штраф
виконано
Примітки:
Протоколом  про адмiнiстративне  правопорушення вiд 22.02.2018 р. накладено штраф  на керiвника структурного пiдроздiлу АТ "ЗАлК" - Приднiпровське виробниче управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за грудень 2017 р. в сумi 6603,77 грн., що в сумi бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, строк сплати не пiзнiше 22.01.2018 р. (недоїмка складає 12503,47 грн.). 
Постановою про адмiнiстративне  правопорушення вiд 23.02.2018 р. №20923, притягти керiвника Бабенко О.М. до адмiнiстративної стягнення у виглядi штрафу у сумi 680,00 грн. 
2
№ 20851, 29.03.2018
Головне управляння  ДФС у Кiровоградськiй областi
штраф
винокано
Примітки:
Протоколом  про адмiнiстративне  правопорушення вiд 29.03.2018 р. накладено штраф  на керiвника структурного пiдроздiлу АТ "ЗАлК" - Приднiпровське виробниче управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за сiчень 2018 р. в сумi 7630,81 грн., що в сумi бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, строк сплати не пiзнiше 20.02.2018 р. (недоїмка складає 20134,28 грн.). 
Постановою про адмiнiстративне  правопорушення вiд 29.03.2018 р. №20851, притягти керiвника Бабенко О.М. до адмiнiстративної стягнення у виглядi штрафу у сумi 2550,00 грн. 
3
№ 20880, 26.04.2018
Головне управляння  ДФС у Кiровоградськiй областi
штраф
виконано
Примітки:
Протоколом  про адмiнiстративне  правопорушення вiд 25.04.2018 р. накладено штраф  на керiвника структурного пiдроздiлу АТ "ЗАлК" - Приднiпровське виробниче управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за лютий 2018 р. в сумi 7122,51 грн., що в сумi бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, строк сплати не пiзнiше 20.03.2018 р. (недоїмка складає 27256,79 грн.). 
Постановою про адмiнiстративне  правопорушення вiд 26.04.2018 р. №20851, притягти керiвника Бабенко О.М. до адмiнiстративної стягнення у виглядi штрафу у сумi 2550,00 грн. 

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
До органiзацiйної структури АК "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" входять:
- вiддiл охорони працi та промислової безпеки;
- юридичний вiддiл;
- бухгалтерiя;
- фiнансово-економiчний вiддiл;
- вiддiл власностi та корпоративних вiдносин;
- дiльниця соцiальних об'єктiв;
- група законсервованого виробництва;
- вiддiл iнформацiйних технологiй;
- адмiнiстративно-господарський вiддiл.
Дирекцiя з захисту ресурсiв, до складу якої входить:
- служба охорони.
Технiчна дирекцiя, до складу якої входять:
- електротехнiчна лабораторiя;
- дiльниця контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики;
- монтажна дiльниця;
- дiльниця обслуговування устаткування;
- дiльниця шламовидалення;
- лабораторiя охорони навколишнього середовища;
- дiльниця електропостачання;
- енергодiльниця;
- група планування виробництва;
- основна виробнича дiльниця лиття;
- вiддiл головного механiка;
- вiддiл головного енергетика;
- дiльниця з технiчного обслуговування та ремонту електрообладнання;
- центральна заводська лабораторiя;
- ремонтно-механiчний цех;
- цех металоконструкцiй.
Комерцiйна служба, до складу якої входять:
- вiддiл матерiально-технiчного постачання;
- дiльниця складського господарства.
Служба управлiння персоналом, до складу якої входять:
- вiддiл працi та заробiтної плати;
- група кадрового облiку та пiдготовки персоналу.
На протязi 2018 р. вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв, вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi, а саме: - вiддiл працi та заробiтної плати, вийшов зi складу - служби управлiння персоналом та перейшов до прямого пiдпорядкування генерального директора. 
Iнших змiн на протязi звiтнього перiоду в органiзацiйнiй структурi не вiдбулося.

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
За звiтний перiод - протягом 2018 року:
- середньооблiкова чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 174 осiб.;
- середня чисельностi позаштатних працiвникiв i осiб, якi працюють за сумiсництвом та за цивiльно-правовим договорами - 2 особи;
- фонд оплати працi, усього (тис. грн.)  -  16 633 тис. грн.
- факти змiн розмiру фонду оплати працi, його зменшення вiдносно 2017 року на 3606 тис.грн., у зв'язку з зупинкою виробництва з виготовлення алюмiнiєвої катанки.
У АТ "ЗАлК" iснує й розвивається система безперервної пiдготовки й розвитку персоналу в рамках дiючих на комбiнатi положень:
1. Положення про професiйну пiдготовку персоналу у АТ "ЗАлК".
2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працiвникiв у АТ "ЗАлК" з питань охорони працi.
3. Положення про проведення оцiнки персоналу та затвердженнi цiлей дiяльностi у АТ "ЗАлК".
4. Положення про порядок навчання та перевiрки знань з питань охорони працi в АТ "ЗАлК".
5. Стандарт пiдприємства "Порядок органiзацiї й проведення процесу навчання персоналу на комбiнатi".
Професiйна пiдготовка персоналу здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i в зовнiшнiх органiзацiях i установах, що мають вiдповiднi дозвiльнi документи та лiцензiї. Пiдготовка персоналу вiдбувається в трьох напрямках: пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї й охоплює робiтникiв, фахiвцiв, службовцiв i керiвникiв. Iснує також система формування, навчання й стажування кадрового резерву пiдприємства й пiдготовки зовнiшнього резерву.

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.

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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року збоку третiх осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Використовуються програми бухгалтерського та фiнансового облiку ЦИС ЗАлК. На пiдприємствi розроблена i затверджена наказом генерального директора облiкова полiтика пiдприємства. Данi бухгалтерського облiку спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i балансi та пiдтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизацiї - лiнiйний. Запаси оцiнюються за методом ФIФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй наказом про облiкову полiтику не передбачений.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
У звiтному перiодi АТ "ЗАлК" не випускав основнi види продукцiї. Основними доходами у 2018 роцi було надання в оренду майна комбiнату (примiщення на проммайданчику, обладнання та iн.), реалiзацiя товарно-матерiальних цiнностей, надання послуг стороннiм органiзацiям.
У тому числi:
-вiд операцiйної оренди активiв - 2 365 тис. грн.;
-доходи вiд об'єктiв соцiальної сфери - 454 тис. грн.
-вiд надання послуг стороннiм органiзацiям - 4 440 тис. грн.
передача електроенергiї, води та стокiв стороннiм органiзацiям згiдно фактичного споживання, надходження за зберiгання обладнання;
-вiд реалiзацiї виробничих запасiв, ТМЦ - 2 279 тис. грн.
Загальний обсяг надходжень грошових коштiв за 2018 рiк склав 24 024 тис. грн. Отриманi кошти спрямованi на виплату заробiтної плати та соцiальних внескiв, обов'язкових податкiв i платежiв, часткове погашення кредиторської заборгованостi за отриманi ТМЦ, послуги стороннiх органiзацiй. Основними ризиками в дiяльностi емiтента та проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента є виробничо-технологiчнi, а саме: зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання. Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн); 2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiйними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);5) науково-технiчнi (iнновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнання основних засобiв, якi ранiше використовувалися у виробництвi, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.Заходи захисту своєї дiяльностi: оптимiзацiя структури капiталу; мiнiмiзацiя фiнансових зобов'язань. Здiйснення комплексу заходiв з метою недопущення банкрутства Товариства; забезпечення виконання обов'язкових поточних зобов'язань; здiйсненню комплексу юридичних i технiчних заходiв з метою недопущення збiльшення поточних зобовязань; забезпечення виконання соцiальних зобов'язань. У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом - планується поновити та забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї (виробництва алюмiнiєвої катанки).

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 
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2013 роцi складав 437190 грн. Придбано основних засобiв в 2013 роцi на суму 367 тис.грн. Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2013 р. змiнився у зв'язку з дебiторською заборгованiстю та нарахуванням зносу за основними засобами. Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2014 роцi складав 263608 грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2014 роцi були пов'язанi iз вiдчуженням та списанням основних засобiв на суму 28 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25 тис.грн.; iншi на суму 3 тис.грн. Придбано основних засобiв в 2014 роцi на суму 31 тис.грн. Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2015 роцi складав 216 864 грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2015 роцi були пов'язанi iз вiдчуженням та списанням основних засобiв на суму 58 273 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 55 104 тис.грн.; будинки та споруди на суму 2 072 тис.грн., iншi на суму 919 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2015 роцi на суму 4 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2016 роцi склав 241 651 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 43992 тис. грн.; будинки та споруди на суму 5082 тис.грн., iншi на суму 0 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2016 роцi на суму 8061 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2017 роцi склав 196 163 тис.грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25675 тис. грн.; будинки та споруди на суму 40025 тис.грн., iншi на суму 77 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2017 роцi на суму 86 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2018 роцi склав 157167_ тис.грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 16118 тис. грн.; будинки та споруди на суму 36456 тис.грн., iншi на суму 54 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2018 роцi на суму 0 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi 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
За звiтнiй перiод емiтент не укладав значних правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
Ступiнь використання ОЗ: для виробництва глинозему та технiчного кремнiю - ОЗ не використовуються.
Змiни в загальному розмiр активiв АТ "ЗАлК", що трапились протягом 2018 року: 
- Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 0  тис.грн. у тому числi: 
1. Виробничого призначення: машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; будинки та споруди на суму 0  тис.грн., iншi на суму 0  тис.грн. 
2. Невиробничого призначення - немає. 
- Придбано основних засобiв на суму 0  тис.грн. у тому числi: будинки та споруди 
0 тис. грн.; машини та обладнання 0 тис. грн.; iнструменти, прилади 0 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 0  тис.грн. 
Невиробничого призначення - немає. 
Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 14088 тис.грн. 
Мiсцезнаходження основних засобiв: 69032, м.Запорiжжя, вул.Пiвденне шосе, буд.15. 
Умови користування ОЗ задовiльнi. Обмеження права власностi на основнi засоби 
АТ "ЗАлК" вiдсутнi. На пiдприємствi всi iснуючи джерела викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря оснащенi газоочисними установками. Джерела, якi потребують оснащення установками очищення вiдсутнi.
На даний час в зв'язку з консервацiєю виробництва газоочисне устаткування також законсервоване. Водоочиснi споруди вiдсутнi. Комбiнат має потужностi з переробки вiдходiв виробництва: утилiзацiя шламiв газоочисних установок електролiзного цеху у вiддiлення регенерацiї цеху пиловловлення та виробництва фтористих солей з отриманням регенерованого крiолiту для подальшого використання в електролiзному виробництвi. Утилiзацiя шлакiв цеху лиття пiдлягає переробцi в електричних печах лiтiєвої дiльницi для виробництва алюмiнiєвих сплавiв. Комбiнат має власний полiгон - шламонакопичувач червоного шламу глиноземного виробництва. В зв'язку з консервацiєю глиноземного виробництва с 2009 року розмiщення червоного шламу в шламонакопичувачу не вiдбувається, але щомiсячно проводиться монiторинг впливу шламонакопичувача навколишнє природне середовище. 
У зв'язку з консервацiєю електролiзного та кремнiєвого виробництв заходи не виконуються. В даний час всi потужностi з переробки вiдходiв законсервованi. 
Оформленi у заставу основнi засоби вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi ОЗ не було. Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоби.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента - виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання). Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести: 1) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 2) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiйсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 3) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);4) науково-технiчнi (iнновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй). Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - високий. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнання використовуючи у виробництвi основних засобiв, реструктуризацiя непрофiльних активiв пiдприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - емiтент аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi емiтент перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. Емiтент найбiльшою мiрою використовує власний робочий капiтал для поточних потреб, при необхiдностi залучає позиковi кошти. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - реструктуризацiя непрофiльних активiв пiдприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Загальний пiдсумок вартостi укладених але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 7540,00 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконанняцих договорiв 3150,00 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк: забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства; здiйснення комплексу заходiв з метою недопущення зупинки i банкрутства Товариства; концентрування iснуючих ресурсiв на найбiльш рентабельних i перспективних напрямках, в т.ч. виробництво алюмiнiєвої катанки, робота дiлянки лиття, дiлянки вапна, чавуно-ливарного вiддiлення; забезпечення виконання поточних зобов'язань Товариства; здiйснення комплексу юридичних i технiчних заходiв з метою недопущення збiльшення поточних зобов'язань у зв'язку з простроченням їх виконання; забезпечення виконання соцiальних зобов'язань Товариства та їх вирiшення з урахуванням вимог i iнтересiв трудового колективу, а саме:
- своєчасна виплата заробiтної плати, виконання соцiальних програм, пiльг i гарантiй;
- забезпечення умов працi, недопущення виробничого травматизму;
- взаємодiя з трудовим колективом, профспiлковою органiзацiєю та радою ветеранiв комбiнату.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися. Витрат на дослiдження та розробки не було. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Загальнi збори АТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" - вищий орган Товариства. Товариство повинно щороку скликати рiчнi Загальнi збори акцiонерiв, якi мають проводитися не пiзнiше 30 квiтня року, наступного за звiтнiм. Усi iншi Загальнi збори акцiонерiв, крiм рiчних, вважаються позачерговими. 
У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх уповноваженi представники. 
Участь у голосуваннi за рiшення з питань порядку денного на Загальних зборах акцiонерiв беруть акцiонери (представники акцiонерiв), що є власниками голосуючих акцiй якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

Персональний склад осiб, якi можуть брати участь у Загальних зборах акцiонерiв АТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" зазаначається у перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, що складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв, який надає Товариству ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
У звiтньому роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв, скликав та проводив акцiонер, який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Вiдповiдно реєстрацiю акцiонерiв, проводила реєстрацiйна комiсiя у складi представникiв цього акцiонера. У зв'язку з цим у Товариства немає iнформацiї, хто з акцiонерiв зареєструвався для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв. 

Наглядова рада
Голова та члени Наглядової ради. Згiдно зi Статутом Товариства -  кiлькiсть членiв Наглядоової ради, включаючи Голову складає 5 (п'ять) осiб. 
Склад Наглядової ради на кiнець звiтного перiоду: 
1. Голова Наглядової ради - Павлюк Наталiя Василiвна;
2. Член Наглядової ради - Харiна Наталiя Миколаївна;
3. Член Наглядової ради - Манькiвська Анастасiя Геннадiївна;
4. Член Наглядової ради - Кузуб Тетяна Василiвна;
5. Член Наглядової ради - Холоднова Iрина Петрiвна.



Дирекцiя
Генеральний директор та директори. Згiдно зi Статутом Товариства -  кiлькiсть членiв Дирекцiї становить 3 (три) члени.


Склад Дирекцiї на кiнець звiтного перiоду:
1. Генеральний директор - Лобiков Дмитро Валентинович;
2. Член Дирекцiї-Директор Товариства - Фiлоненко Андрiй Володимирович;
3. Член Дирекцiї-Директор Товариства - Васильченко Олександра Iгорiвна.


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лобiков Дмитро Валентинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1972
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 Адвокатське об'єднання"Премiум", 38520572, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.12.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Посадова особа у 2018 р. отримала винагороду 525 580,42 грн, у натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: заступник генерального директора з правових питань; керiвник юридичної служби; директор; радник генерального директора; директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Пiдписує звiт за звiтнiй перiод Член дирекцiї-в.о. генерального директора Заiка О.I. 




1) Посада
	Член Дирекцiї-Директор Товариства
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Фiлоненко Андрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1972
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЧАО КП "Укрэнергомонтаж", 16403289, Перший заступник Голови правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.01.2018, обрано 1 рiк
9) Опис
	Винагороду у 2018 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: генеральний директор, перший заступник голови правлiння, заступник генерального директора з розвитку. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

1) Посада
	Член Дирекцiї-Директор Товариства
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Васильченко Олександра Iгорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1989
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 Адвокатське обєднання "Премiум", 38520572, Помiчник адвоката
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.01.2018, обрано 1 рiк
9) Опис
	Винагороду у 2018 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: юрисконсульт, помiчник адвоката, старший юрист, ведучий юрисконсульт, помiчник адвоката, ведучий юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу, заступник директора з правових питань. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Долгiнцева Ольга Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ДОНЄЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", 25341669, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	30.12.2016, обрано безстроково
9) Опис
	Посадова особа у 2018 р. отримала винагороду 650 194,66 грн., у натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 23 роки.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер. Особа обiймає посаду головного бухгалтера за сумiцництвом в ТОВ "ДОНЄЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" (54207, Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Дружби, буд. 80, ЄДРПОУ 25341669). 
Пiдписує форми бухгалтерської звiтностi за звiтнiй перiод в.о.головного бухгалтера Солопова З.О. 

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Павлюк Наталiя Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Регiональне вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, 14037372, Начальник вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагороду у 2018 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльскiй областi, головний спецiалiст ФДМУ, член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Харiна Наталiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Фонд державного майна України, 00032945, Заступник начальника управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагороду у 2018 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: Начальник вiддiлу, заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу, заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, член Наглядової ради.  Особа обiймає посаду начальника вiддiлу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1970
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Фонд державного майна України, 00032945, Головний спецiалiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагороду у 2018 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: головний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, член наглядової ради  Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 0032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кузуб Тетяна Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ГУ ДФС у м. Києвi, 394369980, Головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу особливо важливих перевiрок
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагороду у 2018 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: головний державний ревiзор-iнспектор, головний спецiалiст, член наглядової ради.  Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Холоднова Iрина Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/н
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Фонд державного майна України, 00032945, Головний спецiалiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Винагороду у 2018 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу ФДМУ, головний спецiалiст ФДМУ.  Особа обiймає посаду заступника начальника вiддiлу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.

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





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Генеральний директор
Лобiков Дмитро Валентинович
д/н
1 000
0,00016
1 000
0
Член дирекцiї
Фiлоненко Андрiй Володимирович
д/н
0
0
0
0
Член дирекцiї
Васильченко Олександра Iгорiвна
д/н
0
0
0
0
Головний бухгалтер
Долгiнцева Ольга Анатолiївна
д/н
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Павлюк Наталiя Василiвна
д/н
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Харiна Наталiя Миколаївна
д/н
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
д/н
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Кузуб Тетяна Василiвна
д/н
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Холоднова Iрина Петрiвна
д/н
0
0
0
0
Усього
1 000
0,00016
1 000
0

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

У разi звiльнення посадових осiб емiтента, їм виплачується компенсацiiя за невикористану  вiдпустку.
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)
Держава Україна в особі суб'єкта управління об'єктами державної власностi - Фонду державного майна 
00032945
01133, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9
68,009493919282
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0
0
Усього
68,009493919282

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Щодо перспектив подальшого розвитку емiтента можна зазначите наступне: емiтент планує здiйснити комплекс заходiв з метою недопущення зупинки та банкрутства Товариства, забезпечити iнвестицiйну привабливiсть пiдприємства, здiйснити комплекс технiчних та юридичних заходiв, щоб не допустити збiльшення поточних зобов'язань, забезпечити виконання соцiальних зобов'язань пiдприємства, планується провадження пiдприємством ринкової дiяльностi, забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської дiяльностi. 

2. Інформація про розвиток емітента
У звiтному перiодi розвитку емiтента не вiдбувалося. Однак, стратегiя подальшого розвитку емiтента спрямована на вiдновлення виробництва алюмiнiєвої катанки, оптимiзацiї структури капiталу та забезпечення його фiнансової стiйкостi, мiнiмiзацiя фiнансових зобов'язань, шляхом нарощування оборотного капiталу за рахунок збiльшення прибутку вiд видiв дiяльностi, концентрування iснуючих ресурсiв на найбiльш рентабельних та перспективних напрямках як виробництво продукцiї, запуск дiлянки вапна, запруск чавунна-ливарного вiддiлення, а також надання в оренду примiщень розташованих на проммайданчику, також обладнання, наявних у пiдприємства транспортних засобiв, об'єктiв соцiальної сфери, таких як: баз вiдпочинку, санаторiю - профiлакторiю, палацу культури. 

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:
Протягом звiтного перiоду деривативи укладенi не були, правочини щодо похiдних цiнних паперiв вчиненi не були, тому вплив факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв, витрат Товариства вiдсутнiй. 

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
Метою управлiння фiнансовими ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Нараження на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, 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;
- вiлютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнгструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
- кредитний ризик - це ризик тощо, що контрагент не виконає своїх зобов'язаньза фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають довгострокову дебiторську заборгованiсть та поточну торгову дебiторську заборгованiсть. Кредитний ризик пiдприємтства пов'язаний з невиконанням контрагентами своїх зобов'язань обмежується балансовую вартiстю торгової дебiторської заборгованостi.
Операцiя хеджування передбачає укладення строкової компенсацiйної угоди з третьою стороною для повної лiквiдацiї або часткової нейтралiзацiї цiнового ризику. Умови такої угоди дозволяють мати виграш (компенсацiю) у разi фiнансових втрат в основнiй (балансовiй) операцiї. Емiтент не планує укладання таких угод, отже не буде використовувати операцiї хеджування. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Товариство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. 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. Товариство 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 у достатньому обсязi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик. Товариство 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. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Валютний ризик пiдприємства поки низький, оскiльки емiтент поки  має незначний обсяг операцiй в iноземнiй валютi, тiльки у частинi розрахункiв iз пiдзвiтними особами, якщо будуть вiдрядження за кордон. 
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:
- зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання;
- полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн);  
- виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 
- правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 
- природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);
-  науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй. 
- 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 мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" в своїй фiнансово-господарськiй дiяльностi керується Кодексом корпоративного управлiння, який був затверджений на позачергових загальних зборах акцiонерi 01.11.2018 року. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 01.11.2018 р.) 
Кодекс корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" розроблено вiдповiдно до норм законiв України "Про управлiння об'єктами державної власностi", "Про акцiонернi товариства" та Керiвних принципiв ОЕСР з корпоративного управлiння для пiдприємств з державною участю, Статуту Товариства.
Також, Товариство у своїй дiяльностi використовує принципи корпоративного управлiння, затвердженi Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння, який емiтент застосовує передбачає напрямки для подальшого розвитку корпоративного управлiння згiдно принципiв, закрiплених в цьому Кодексi. 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, вiдповiдно до вимог, якi визначенi  законодавством, власним Кодексом корпоративного управлiння. 
Впровадження Кодексу  спрямоване на пiдвищення корпоративної культури та впровадження ефективної моделi управлiння Товариством. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої та дiєвої системи корпоративного управлiння, яка базується на зазначених у цьому Кодексi принципах корпоративного управлiння, має великий вплив на пiдвищення його ринкової капiталiзацiї та ефективностi роботи, сприяє прибутковостi та фiнансовiй стабiльностi, збiльшенню довiри з боку акцiонерiв, кредиторiв, потенцiйних iнвесторiв i громадськостi, побудовi довготривалої спiвпрацi з контрагентами Товариства, органами влади i суспiльством в цiлому. Товариство дотримується передбачених законодавством прав i iнтересiв зацiкавлених осiб, якi мають законний iнтерес у дiяльностi Товариства i до яких передусiм належать працiвники, акцiонери, мiсцевi громади, органи державної влади, тощо. У звiтному перiодi Товариство дотримувалось принципiв корпоративного управлiння, а саме: системи корпоративного управлiння щодо заходiв щоб, недопустити банкрутства Товариства; забезпечувало своєчасне розкриття iнформацiї, рiвний доступ до тiєї iнформацiї, що розкривається, включаючи її обсяг, змiст, форму; крiм регулярної iнформацiї Товариство  розкривало особливу iнформацiю про суттєвi подiї; iнформацiя, що розкривалася Товариством, була достовiрною, тобто такою, що сприяє чiткому та повному уявленню про дiйсний фiнансовий стан товариства та результати його дiяльностi.
Кодекс корпоративного управлiння Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" є в публiчному доступi, а саме розмiщений на власному сайте Товариства: www.zalk.pat.ua., щоб ознайомитися з кодексом можна вiдразу перейти за цим посиланням http://zalk.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=60412. 

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
У звiтному емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
01.11.2018
Кворум зборів
98,42
Опис
Позачерговi загальнi збори скликалися на вимогу Фонду державного майна України - акцiонера ПАТ "ЗАлК", який володiє 68,0095 % статутного капiталу Товариства.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Порядок денний зборiв та результати розгляду питань:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
ВИРIШИЛИ: 
1. Обрати членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства у складi: 
1) Климовська Iрина Григорiвна - голова лiчильної комiсiї;
2) Чорна Валентина Миколаївна - член лiчильної комiсiї;
3) Ткаченко Ольга Анатолiївна - член лiчильної комiсiї;
4) Болгарова Олена Федорiвна - член лiчильної комiсiї;
5) Гавриленко Вiктор Якович - член лiчильної комiсiї.
2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв Товариства.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати головою позачергових загальних зборiв Товариства - Попова Дмитра Сергiйовича.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборiв Товариства - Манькiвську Анастасiю Геннадiївну.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства (далi - збори):
Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.
Повторнi виступи - до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання - до 3 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi iз зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою зборiв за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного) мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв.
Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою акцiонера, що вимагає скликання цих зборiв.
4. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
Результати голосування:
Результати голосування по першому проекту рiшення з четвертого питання порядку денного Зборiв. Рiшення не прийнято. 
Результати голосування по другому проекту рiшення з четвертого питання порядку денного Зборiв. Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Зняти питання з розгляду.
5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Результат голосування:
Результати голосування по першому проекту рiшення з п'ятого питання порядку денного Зборiв. Рiшення не прийнято. 
Результати голосування по другому проекту рiшення з п'ятого питання порядку денного Зборiв. Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Змiнити найменування Товариства на акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат".
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 
4. Доручити керiвнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здiйснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
6.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради товариства:
1. Харiну Наталiю Миколаївну - представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
2. Манькiвську Анастасiю Геннадiївну - представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
3. Павлюк Наталiю Василiвну - представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
4. Кузуб Тетяну Олександрiвну - представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
5. Холоднову Iрину Петрiвну - представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
8. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керiвнику Виконавчого органу Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати голосування: Ревiзiйна комiсiя Товариства не сформована. Члени Ревiзiйної комiсiї товариства не обранi. 
11. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2019 рiк.
ВИРIШИЛИ:
Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi Товариства на  2019 рiк:
- провадження Товариством ринкової дiяльностi, забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської дiяльностi.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння  Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Товариства.












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

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 (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?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

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 простих акцій товариства 
так
Інше (зазначити)
нi

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/н

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
5
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети в складi наглядової ради не створенi.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi наглядової ради не створенi. 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в складi наглядової ради не створенi.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Харiна Наталiя Миколаївна
Член  Наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- 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 та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, 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 Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його 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, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- 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 (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, 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 роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом 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 Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2018 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi членiв Наглядової ради:
Харiна Наталiя Миколаївна
Освiта: у 2006 роцi закiнчила Славiстичний унiверситет України за спецiальнiстю "Фiнанси", квалiфiкацiя "магiстр з фiнансiв";
-   у 2015 роцi закiнчила Одеський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України за спецiальнiстю "Державне управлiння", квалiфiкацiя "магiстр державного управлiння"
Стаж роботи (загальний): 20 рокiв
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - начальник вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави.
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5) 4,9



Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Член  Наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- 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 та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, 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 Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його 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, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- 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 (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, 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 роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом 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 Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2018 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi членiв Наглядової ради:
Манкiвська Анастасiя Геннадiївна:
Освiта: у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю "Економiка i управлiння текстильної та легкої промисловостi", квалiфiкацiя - "iнженер-економiст"; 
- у 2001 р. - Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю "Правознавство", квалiфiкацiя - "юрист".
Стаж роботи (загальний): 26 рокiв
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави 
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5)  4,9



Кузуб Тетяна Василiвна
Член  Наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- 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 та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, 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 Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його 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, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- 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 (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, 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 роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом 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 Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2018 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi члена Наглядової ради:
Кузуб Тетяна Василiвна
Освiта: у 2002 роцi закiнчила Уманський державний педагогiчний унiверситет iм. П.Тичини за спецiальнiстю "Фiнанси", квалiфiкацiя "економiст".
Стаж роботи (загальний):10 рокiв
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради)  (бали вiд 1 до 5)	4,9


Холоднова Iрина Петрiвна
Член  Наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- 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 та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, 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 Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його 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, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- 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 (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, 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 роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом 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 Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2018 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi члена Наглядової ради:
Холоднова Iрина Петрiвна
Освiта: у 1996 роцi закiнчила Київський державний торговельно-економiчний унiверситет за спецiальнiстю "Товарознавство i торгiвля непродовольчими товарами" та здобула квалiфiкацiю товарознавець непродовольчих товарiв.
Стаж роботи (загальний): 28 рокiв
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу 
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5)	4,9


Павлюк Наталiя Василiвна
Голова Наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- 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 та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, 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 Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його 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, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- 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 (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, 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 роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом 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 Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2018 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi Голови Наглядової ради:
Павлюк Наталiя Василiвна
Освiта: у 1982 роцi закiнчила Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi  за спецiальнiстю "Машини та апарати харчових виробництв" та здобула квалiфiкацiю iнженер - механiк.
Стаж роботи (загальний): 40 рокiв
- iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України, головний спецiалiст.
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5)  4,9





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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
нi

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звiтному роцi Наглядова рада органiзувала та провела 8 засiданнь. Головуючий на засiданнях Голова  Павлюк Н.В. у порядку, передбаченому Статутом та законодавством України. У всiх засiданнях Наглядової ради приймала участь бiльшiсть її членiв, тому вiдповiдно до Статуту Товариства, засiдання та всi прийнятi на них рiшення були правомочними. Рiшення Наглядової ради з усiх питань приймались бiльшiстю вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради шляхом вiдкритого голосування. На засiданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
На проведених засiданнях розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення про: обрання Голови, заступника, Секретаря Наглядової ради; обрання членiв Дирекцiї Товариства; узгодження здачi в оренду майна; прийняття рiшення про обрання аудитора Товариства; рiшення про надання пояснень вiд керiвника Товариства, Наглядовiй радi щодо деяких документiв; узгодження здачi в оренду майна; питання щодо проведення загальних зборiв; узгодження здачi в оренду майна.
Також, протягом звiтного року, Наглядовою радою Товариства за для досягнення встановлених цiлей здiйснювався контроль за виконанням планових показникiв дiяльностi Товариства, шляхом розгляду квартальних звiтiв виконавчого органу про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та виконання показникiв фiнансового плану Товариства.
Таким чином, у 2018 роцi Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї вживались всi можливi заходи для досягнення цiлей, встановлених на 2018 рiк. Окрiм зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направленi на захист iнтересiв акцiонерiв Товариства; забезпечення ефективного здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства та прийнято вiдповiднi рiшення з питань, необхiдних для забезпечення безперебiйної та сталої роботи Товариства в цiлому. 

 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)
д/н

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Станом на 31.12.2018 року склад Дирекції:

Генеральний директор-Лобiков Дмитро Валентинович;

Член Дирекцiї-Директор Товариства Фiлоненко Андрiй Володимирович;

Член Дирекцiї-Директор Товариства Васильченко Олександра Iгорiвна.




Згiдно Статуту Товариства до обов'язкiв Дирекцiї входить:
- здiйснювати керiвництво та вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання.
- забезпечувати виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства.
- реалiзовувати фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства.
- виконувати рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання.
- на вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi.
- за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.
- розробляти та затверджувати будь-якi локальнi нормативнi акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- виконувати  рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв. У випадках, передбачених цим Статутом, iнiцiює скликання або самостiйно скликає Загальнi збори.
- приймати рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства. 
- приймати рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства. Рiшення про заохочення Генерального директора та директорiв можуть прийматися Дирекцiєю тiльки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекцiї рiшеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекцiї.
- органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
- за погодженням iз Наглядовою радою приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- виконувати умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати  рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до  Статуту та чинного законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення. 
- органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв.
- пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовувати та здiйснювати дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних -
- пiсля отримання згоди Наглядової ради, приймати рiшення щодо укладання правочинiв стосовно вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб.
- приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi. 
- з урахуванням вимог Статуту приймати рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства. 
- приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами.
- забезпечувати ефективне використання активiв Товариства. 
- приймати  рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства. 
- звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради.
- вирiшувати iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв.

Опис
У звiтному роцi кiлькiсний склад Дирекцiї був достатнiм для прийняття  рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства. На своїх засiданнях Дирекцiя розглядала та приймала рiшення щодо подальшої дiяльностi пiдприємства, а саме: рiшення по органiзацiйно-виробничим питанням; приймали рiшення про затвердження фiнансового плану, тощо.  



Примітки
У звiтному роцi дiяльнiсть виконавчого органу -Дирекцiї була направлена на  вирiшення питань поточної господарської дiяльностi Товариства, на сприяння розвитку ефективностi, збереженню майна Товариства.  

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  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)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
так
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
д/н

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
ні
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
так
так
так
так

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік

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
Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
д/н

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 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
д/н

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
Держава Україна в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду державного майна
00032945
68,009493919282
2
Velbay Holdings Limited
159837
29,536291638329

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
У Товариства відсутня  інформація щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента (за звітній період немає реестру власників інменних цінних паперів).




8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Посадовими особами Товариства, вiдповiдно до  п. 15.4 Статуту, є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекцiї. 
Наглядова рада, вiдповiдно до п. 17.5 та 17.6 Статуту Товариства, складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради, обирається акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. Вiдповiдно до п. 17.6.1 та 17.6.2 Статуту Товариства особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв, членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї. Вiдповiдно до 17.6.10 та 17.6.11 Статуту Товариства обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть кумулятивних голосiв акцiонерiв Товариства порiвняно з iншими кандидатами. При пiдрахунку кумулятивних голосiв, вiдданих за кандидатiв у члени Наглядової ради, мають значення та пiдлягають урахуванню тiльки кумулятивнi голоси, вiдданi за вiдповiдного кандидата, члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.8 Статуту Товариства Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради iз числа обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засiданнi Наглядової ради не зi складу членiв Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засiданнях Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.
Вiдповiдно до Статуту Товариства, а саме: п. 17.7. Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; п. 17.7 Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв вiдповiдно, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. п. 17.7.2. 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 Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.7.4. Статуту Товариства, без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. 6) у разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи дiючим законодавством виключається можливiсть виконання такою особою обов'язкiв члена Наглядової ради. 7)  у разi якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним пунктом 101 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства". У разi настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
Генеральний директор, вiдповiдно до п. 18.2 Статуту Товариства обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.
Персональний склад Дирекцiї обирається вiдповiдно до п. 18.3  Статуту Товариства обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членiв Дирекцiї припиняються Наглядовою радою.
Вiдповiдно до п. 18.15 та 18.6 Статуту Товариства Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рiшення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора та розiрвання з ним трудових вiдносин, а також трудового контракту, або рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директора. Таке рiшення Наглядова рада має право прийняти незалежно вiд строку перебування обраної особи на посадi Генерального директора та/або директора; повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Генерального директора є розiрвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових вiдносин iз Товариством.
Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора припиняються достроково у разi:
1) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв, або в коротший строк за згодою Наглядової ради;
2) неможливостi виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора та/або директора за станом здоров'я;
3) у разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора та/або директора;
4) в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора.
5) на пiдставах додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз особою, обраною на посаду Генерального директора та/або директора.
У разi звiльнення посадових осiб емiтента, їм виплачується компенсацiiя за невикористану  вiдпустку.

9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до п. 17.13 Статуту Товариства Члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разi вiдсутностi у члена (членiв) Наглядової ради допуску до державної таємницi у вiдповiдностi до чинного законодавства) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради;
2) вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
3) висловлювати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради;
4) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради;
5) вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
6) ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї (за перiод її iснування), протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора;
7) добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
8) отримувати винагороду та компенсацiї, пов'язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради.
Голова Наглядової ради також:
1) органiзовує та керує роботою Наглядової ради;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
3) затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради;
4) постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами;
5) звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства може бути пiдготовлений вiдповiдно до вимог частини першої статтi 511 Закону України "Про акцiонернi товариства";
6) пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради;
7) на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього;
8) надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем;
9) здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач;
У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у вiдрядженнi, вiдпустцi, не має можливостi виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради або обраний членами Наглядової ради головуючий на засiданнi Наглядової ради.
Вiдповiдно до Статуту Товариства Член Дирекцiї має право:
1) вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
2) отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
3) запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
4) видавати накази та розпорядження з питань, що стосуються дiяльностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
5) виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв, застосування заохочень та стягнень.
Генеральний директор має право:
1) вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
2) без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради,Загальних зборiв або Дирекцiї;
3) представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, установами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради, та/або Загальних зборiв, та/або Дирекцiї  Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв;
4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або Дирекцiї; 
5) вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв;
7) з урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
8) видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства;
9) приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень Статуту;
10) надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;
11) приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов'язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов'язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування;
12) призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на перiод тимчасової вiдсутностi Генерального директора (у випадку хвороби, вiдрядження, вiдпустки тощо);
13) затверджувати штатний розклад Товариства;
14) пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
15) приймати рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;
16) приймати рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
17) визначати склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;
18) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
19) забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору;
20) здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудитор не проводив аудит фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, вiдповiдно не висловлював свою думку щодо iнформацiї викладеної у роздiлi VII. Звiт керiвництва (звiт про управлiння).  


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


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
Держава Україна в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду державного майна
00032945
01133, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, Генерала Алмазова, буд. 18/9
423 514 923
68,009493919282
423 514 923
0
Velbay Holdings Limited
159837
2036, Кiпр, д/н р-н, КIПР Елеонiон Бiлдiнг Нiкосiя, Темiстокi Дервi,5
183 931 089
29,536291638329
183 931 089
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
д/н
0
0
0
0
Усього
607 446 012
97,545785557611
607 446 012
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
622 729 120
0,25
Згiдно Статуту Товариства, акцiонери Товариства мають право:
1) брати участь в управлiннi Товариством у порядку та у спосiб, передбаченому Статутом та чинним законодавством;
2) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки i способом, передбаченим законодавством та  Статутом.
3) бути обраними до органiв Товариства, крiм випадкiв передбачених законом, та брати участь у дiяльностi органiв Товариства;
4) отримувати iнформацiю та документи щодо господарської дiяльностi Товариства в обсязi i в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
5) отримувати iнформацiю щодо особи, на яку покладено обов'язок iз складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, її мiсцезнаходження та режим роботи;
6) у випадках та порядку, визначеному законодавством України, придбавати додатково розмiщуванi акцiї Товариства пропорцiйно частцi належних їм акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй Товариства; 
7) у разi емiсiї Товариством (шляхом приватного розмiщення) додаткових акцiй, користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй у процесi емiсiї Товариством акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
8) уповноважувати третiх осiб на здiйснення всiх або частини прав, якi надаються акцiями Товариства;
9) вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства;
10) у разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або вартiсть частини майна Товариства, у пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй;
11) продавати акцiї Товариства в разi прийняття Загальними зборами рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй;
12) вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;
13) у випадках порушення прав, наданих акцiонерам чинним законодавством та цим Статутом, здiйснювати їх захист;
14) продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства.
Акцiонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостiйно або призначити свого уповноваженого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це Дирекцiю. Повiдомлення акцiонером вiдповiдного органу Товариства про призначення, замiну або вiдкликання свого представника може здiйснюватися за допомогою засобiв електронного зв'язку вiдповiдно до законодавства про електронний документообiг. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера - держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном (корпоративними правами) або особа визначена таким органом.
Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому 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 в розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства" та цього Статуту;
4) змiну розмiру статутного капiталу Товариства;
5) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.
Акцiонери мають право укладати договори мiж акцiонерами, за яким на таких акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання.



не здiйснювалась публiчна пропозицiя, допуск до торгiв на фондовiй бiржi вiдсутнiй
Примітки:
У статутному капiталi Товариства акцiй будь-яких iнших Акцiонерних товариств немає. 
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
25.06.2010
142/08/1/10
Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000086029
Акція проста документарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
622 729 120
155 682 280
100
Опис
Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також iнформацiя щодо факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi, мети емiсiї, способу, в який здiйснювалась пропозицiя, дострокового погашення - не мало мiсце у звiтному перiодi.


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:
66 999
54 395
0
0
66 999
54 395
  будівлі та споруди
39 990
36 456
0
0
39 990
36 456
  машини та обладнання
24 839
16 118
0
0
24 839
16 118
  транспортні засоби
2 093
1 767
0
0
2 093
1 767
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
77
54
0
0
77
54
2. Невиробничого призначення:
25 358
23 864
1 334
1 334
26 692
25 198
  будівлі та споруди
7 515
4 288
0
0
7 515
4 288
  машини та обладнання
33
25
0
0
33
25
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
2 819
2 819
0
0
2 819
2 819
  інвестиційна нерухомість
14 958
16 732
0
0
14 958
16 732
  інші
33
0
1 334
1 334
1 367
1 334
Усього
92 357
78 259
1 334
1 334
93 691
79 593
Опис
Термiни користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 15-20 рокiв ; обладнання - 2-5 рокiв; транспортнi засоби -5 рокiв; iншi - 4-12 рокiв. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 509 008 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 508 916 тис.грн. Ступiнь зносу на початок звiтного перiоду 81.86 %, на кiнець - 84.62 %. Ступiнь використання ОЗ: для виробництва алюмiнiєвої катанки, для виробництва глинозему та технiчного кремнiю - ОЗ не використовуються. Сума нарахованого зносу на 31.12.2018 р. становить 430 657 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. Обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
-6 536 378
-6 539 912
Статутний капітал (тис.грн)
155 682
155 682
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
155 682
155 682
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вiдомостi 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
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв (-6536378.000 тис. грн.) менше скоригованого статутного капiталу (155682.000 тис. грн.). Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товарсивто зобов"язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. 

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:

0

0
0

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

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
0

0
0

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
0

0
X

Податкові зобов'язання
X
54 222
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
6 639 127
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
6 693 349
X
X
Опис
До iнших зобов'язань  вiднесенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, поточнi зобов`язання з одержаних авансiв, поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування, поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, пенсiйнi зобов'язання, довгостроковi забезпечення, iншi поточнi зобов`язання.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ЕМIСIЯ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
33961297
Місцезнаходження
69006, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м.Запорiжжя, вул. Незалежної України, буд. 6, кв. 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №286520
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
(061) 222-11-40
Факс
(061) 222-11-40
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарної установи.

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, д/н р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 482-52-14
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис
Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйснює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА-СIЧ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
02307292
Місцезнаходження
69104, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м.Запорiжжя, вул. Європейська, буд. 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ № 569237
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
14.01.2011
Міжміський код та телефон
(061) 224-08-64
Факс
(061) 224-08-64
Вид діяльності
Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис
Особа надає послуги зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної третiм особам внаслiдок ДТП.

КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122
Територія
Запорізька область, Орджонiкiдзевський р-н
за КОАТУУ
2310137200
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво алюмінію
за КВЕД
24.42
Середня кількість працівників: 176
Адреса, телефон: 69032 м. Запорiжжя, Пiвденне шосе,15, (061)212-24-27
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 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
77
69
    накопичена амортизація
1002
( 77 )
( 69 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
9 668
9 626
Основні засоби
1010
77 399
61 527
    первісна вартість
1011
483 914
486 035
    знос
1012
( 406 515 )
( 424 508 )
Інвестиційна нерухомість
1015
14 958
16 732
    первісна вартість
1016
25 094
22 881
    знос
1017
( 10 136 )
( 6 149 )
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
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
636
636
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
102 661
88 521
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
34 704
29 689
Виробничі запаси
1101
30 570
27 391
Незавершене виробництво
1102
8
8
Готова продукція
1103
660
660
Товари
1104
3 466
1 630
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
27 490
12 169
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
2 320
1 115
    з бюджетом
1135
24 694
21 095
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
687
1 018
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
102
143
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
0
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
2 594
3 221
Усього за розділом II
1195
92 591
68 450
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
196
196
Баланс
1300
195 448
157 167

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
155 682
155 682
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
315 384
315 384
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-7 010 782
-7 007 248
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
-6 539 716
-6 536 182
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
55 587
54 222
Пенсійні зобов’язання
1505
110 339
110 339
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
165 926
164 561
    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
3 737 151
3 686 692
    товари, роботи, послуги
1615
708 966
706 278
    розрахунками з бюджетом
1620
65 666
98 416
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
1 395
2 550
    розрахунками з оплати праці
1630
1 560
792
    одержаними авансами
1635
2 765
8 236
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
954
877
Доходи майбутніх періодів
1665
7 033
6 222
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
2 043 748
2 018 725
Усього за розділом IІІ
1695
6 569 238
6 528 788
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
195 448
157 167
Примітки: д/н

Керівник				Заiка Олександр Iгорович

Головний бухгалтер			Солопова Зiнаїда Олексiївна
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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
0
31 891
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 )
( 22 279 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
0
9 612
    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
19 486
27 615
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
( 54 772 )
( 50 673 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 250 )
Інші операційні витрати
2180
( 42 129 )
( 81 368 )
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
( 77 415 )
( 95 064 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
79 584
2 717
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 11 831 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 178 485 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
2 169
0
    збиток
2295
( 0 )
( 282 663 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
1 365
3 177
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
3 534
0
    збиток
2355
( 0 )
( 279 486 )
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
40 917
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
40 917
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
40 917
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
3 534
-238 569
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
16 376
31 479
Витрати на оплату праці
2505
17 150
20 809
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 741
4 505
Амортизація
2515
14 088
19 284
Інші операційні витрати
2520
104 818
104 848
Разом
2550
156 173
180 925
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
622 729 120
622 729 120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
622 729 120
622 729 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,005680
-0,448810
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,005680
-0,448810
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: д/н

Керівник				Заiка Олександр Iгорович

Головний бухгалтер			Солопова Зiнаїда Олексiївна
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 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
5 332
21 595
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
14 053
2 562
Надходження від повернення авансів
3020
6
6 104
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
1 972
14 501
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
2 060
4 761
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 4 834 )
( 14 927 )
Праці
3105
( 14 883 )
( 15 067 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 2 611 )
( 2 458 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 224 )
( 2 082 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 224 )
( 2 082 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 739 )
( 14 426 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 1 )
( 24 )
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
( 691 )
( 5 782 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-560
-5 243
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
601
5 342
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
601
5 342
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
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
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
41
99
Залишок коштів на початок року
3405
102
3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
143
102
Примітки: д/н

Керівник				Заiка Олександр Iгорович

Головний бухгалтер			Солопова Зiнаїда Олексiївна
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122

Звіт про власний капітал
За 2018 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
155 682
315 932
0
0
-7 010 045
0
0
-6 538 431
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
-548
0
0
-737
0
0
-1 285
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
155 682
315 384
0
0
-7 010 782
0
0
-6 539 716
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
3 534
0
0
3 534
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
3 534
0
0
3 534
Залишок на кінець року 
4300
155 682
315 384
0
0
-7 007 248
0
0
-6 536 182
Примітки: д/н

Керівник				Заiка Олександр Iгорович

Головний бухгалтер			Солопова Зiнаїда Олексiївна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
д/н
д/н
д/н
д/н
XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки вiдомо члену дирекцiї - в.о. генерального директора Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" Заiцi Олександру Iгоровичу, 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 у рамках фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента у рамках звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизноченостей, з якими стикається у своїй господарськiй дiяльностi.


 XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 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
19.01.2018
19.01.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.02.2019
23.02.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.05.2018
29.05.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.11.2018
19.05.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.12.2018
05.12.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


