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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00446960
4. Місцезнаходження: 34300, Україна, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул.Сагайдачного,88
5. Міжміський код, телефон та факс: (03634) 2-56-08, (03634) 2-56-08
6. Адреса електронної пошти: volmoloko@emitent.net.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, Директору схвалити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) та звiту керiвника (звiт про управлiння)  за 2018 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 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.volmoloko.pat.ua
26.04.2019

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції емітента

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

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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 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

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:
Валютного рахунку в емiтента немає.
Роздiл "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi": вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство у звiтному перiодiне одержувало лiцензiй. 
Роздiл "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах": вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. 
Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря": вiдсутня, оскiльки такої посади в Товариствi не передбачено. 
Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство": не надається, оскiльки товариство не здiйснювало рейтингування ЦП. 
Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента": вiдсутня, товариство не має фiлiалiв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
Роздiл "Штрафнi санкцiї емiтента": iнформацiя не надається, штрафних санкцiй у звiтному перiодi не було.
Роздiл "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення": вiдсутня, звiльнень посадових осiб не було. 
Роздiл"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй": вiдсутня, змiн не було. 
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": вiдсутня, змiн не було. 
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 надається, у звiтному перiодi змiн осiб не було, не є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства. 
Роздiл "Iнформацiя про облiгацiї емiтента": не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiї облiгацiй. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом": не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiй iнших ЦП 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента": не надається, оскiльки пiдприємство не має похiдних ЦП. 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв": не надається, оскiльки пiдприємство не має боргових ЦП. 
"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду: не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 
Роздiл "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)": немає, емiсiї цiльових облiгацiй не було. 
Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента": вiдсутня, цiнних паперiв (крiм акцiй) у власностi працiвникiв емiтента немає. 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу  - у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери емiтента вiдсутнi.
Роздiл "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": у звiтному роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 
Роздiл "Iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi": у звiтному роцi не було будь-яких обмежень.
Роздiл "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi": у звiтньому перiодi товариство не здiйснювало нарахування та сплату дивiдендiв, iнших доходiв за цiнними паперами немає. 
Роздiл "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї": вiдсутня, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. 
Роздiл "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутнi, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. 
Роздiл "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" та "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть": вiдсутня, оскiльки такого роду iнформацiя у Товариства у звiтному роцi не виникала. 
 Роздiл "Рiчна фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": вiдсутня, товариство не є поручителем. 
Роздiл "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента": за iнформацiєю, якою володiєТовариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента - немає. 
Роздiл "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом": вiдсутня, будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якiздiйснюють контроль над емiтентом немає. 
Особлива iнформацiя в звiтному перiодi не виникала.
Роздiл "Про випуски iпотечних облiгацiй": iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 
Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття": вiдсутня в зв'язку з тим, щоТовариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 
Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття":вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних цiнних паперiв. 
Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв": вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
 Роздiл "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв": вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 
Роздiл "Основнiвiдомостi про ФОН": вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 
Роздiл "Iнформацiя про випускисертифiкатiв ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 
Роздiл "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Роздiл "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, щоТовариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 
Роздiл "Правила ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, щоТовариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	ААБ №003083
3. Дата проведення державної реєстрації
	17.04.2000
4. Територія (область)
	Рівненська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	115627,75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.51 - ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
	46.19 - ДIЯЛЬНIСТЬ ПОСЕРЕДНИКIВ У ТОРГIВЛI ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
	46.33 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ХАРЧОВИМИ ОЛIЯМИ ТА ЖИРАМИ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Приватбанк"
2) МФО банку
	333391
3) Поточний рахунок
	26000054710932
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	д/в
5) МФО банку
	д/в
6) Поточний рахунок
	д/в


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
918/906/17
Господарський суд Рiвненської областi
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Премiум"
Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод"
*
стягнення заборгованостi в сумi 78 158 015. 88 грн.
В процесi розгляду (станом на 31.12.2018р.)
Примітки:
Стан справи: "розглянуто" 15" сiчня 2019 р. - затверджено мирову угоду ухвалою суду
XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)-  1
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -0
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) -  0
фонд оплати працi за 2018 рiк - 33418 грн.
Кадрової програма емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента у Товариствi немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'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
Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами немає. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У Товариствi створена i функцiонує система облiку та звiтностi у вiдповiдностi до вимог дiючих нормативних документiв. 
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. 

ЗАПАСИ Запаси включають сировину та матерiали , придбаннi напiвфабрикати, паливо та запаснi частини незавершене будiвництво та МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання. доставку та переробку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi. Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ вiдповiдно до постанов державних органiв, що не вiдповiдає вимогам МСБО. Але у зв'язку з тим, що визначення вартостi ТМЦ (запасiв в активах Балансу та матерiальних витрат у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї Звiту про фiнансовi результати) без врахування дооцiнки представляє значнi труднощi, для розкриття iнформацiї використовується вартiсть запасiв з врахуванням дооцiнки. Запаси вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю.

Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї використовується метод, який визначає конкретнi елементи запасiв, що фактично використанi. Вартiсть незавершеного виробництва складеться з прямих витрат та виробничих накладних витрат. МШП списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї в момент передачi зi складу в експлуатацiю. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визнанi активами. ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ Грошовi кошти включають суму грошей в касi. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Дебiторська заборгованiсть вiдображена за реальною вартiстю, з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в кредит продукцiю, товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг. ВИЗНАННЯ ДОХОДУ Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцями. ПОДАТКИ Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць. якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi


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 
3.2. Предметом дiяльностi товариства є:
"	виробництво молочних продуктiв;
"	придбання, зберiгання, використання та знищення прекурсорiв та наркотичних речовин;
"	операцiї з власним нерухомим майном; здавання в оренду власного нерухомого майна; операцiї з нерухомiстю для третiх осiб;
"	рослинництво (вирощування зернових та технiчних культур; овочiвництво; декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв; вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв); тваринництво (розведення великої рогатої худоби; розведення овець, кiз, коней; розведення свиней; розведення птицi; розведення iнших тварин); змiшане сiльське господарство; надання послуг у рослинництвi i тваринництвi; облаштування ландшафту; мисливство;
"	лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги;
"	рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги;
"	добування та агломерацiя торфу; добування каменю; добування пiску та глини; добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив; добування та виробництво солi;
"	виробництво м'яса та м'ясних продуктiв; виробництво рибних продуктiв; перероблення та консервування овочiв та фруктiв; виробництво олiї та тваринних жирiв; виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi, крохмалю та крохмальних продуктiв; виробництво готових кормiв для тварин; виробництво iнших харчових продуктiв (хлiба та хлiбобулочних виробiв; сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання; цукру; какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв; макаронних виробiв; чаю та кави; прянощiв та приправ; продуктiв дитячого харчування та дiєтичних продуктiв); виробництво напоїв;
"	 виробництво тютюнових виробiв;
"	прядiння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення тканин та текстильних виробiв; виробництво готових текстильних виробiв; виробництво iнших текстильних виробiв; виробництво трикотажного полотна; виробництво трикотажних виробiв;
"	виробництво одягу зi шкiри; виробництво одягу з текстилю; виробництво хутра та виробiв з хутра;
"	 виробництво шкiри; виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв; виробництво взуття;
"	лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини; виробництво фанери, плит та панелей, шпону; виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв; виробництво дерев'яної тари; виробництво iнших виробiв з деревини та корка, соломки i матерiалiв для плетiння;
"	виробництво паперової маси, паперу та картону; виробництво виробiв з паперу та картону;
"	видавнича дiяльнiсть; полiграфiчна дiяльнiсть та пов'язанi з нею послуги; тиражування записаних носiїв iнформацiї;
"	виробництво основної хiмiчної продукцiї; виробництво агрохiмiчної продукцiї; виробництво лакiв та фарб; фармацевтичне виробництво; виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування; парфумерних та косметичних засобiв; виробництво iншої хiмiчної продукцiї; виробництво штучних та синтетичних волокон;
"	виробництво гумових виробiв; виробництво пластмасових виробiв;
"	виробництво скла та виробiв зi скла; виробництво керамiчних виробiв не для будiвництва; виробництво керамiчних плиток та плит; виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини; виробництво цементу, вапна та гiпсових сумiшей; виробництво виробiв з бетону, гiпсу та цементу; оброблення декоративного та будiвельного каменю; виробництво рiзної неметалевої мiнеральної продукцiї;
"	виробництво будiвельних металевих конструкцiй та виробiв; виробництво металевих резервуарiв, радiаторiв та котлiв центрального опалення; виробництво парових котлiв; кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя; оброблення металiв; виробництво ножових виробiв, iнструментiв та залiзних виробiв; виробництво iнших готових металевих виробiв;
"	виробництво механiчного устаткування; виробництво машин та устаткування загального призначення; виробництво машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства; виробництво верстатiв; виробництво iнших машин та устаткування спецiального призначення; виробництво побутових приладiв;
"	виробництво офiсного устаткування та електронно-обчислювальних машин;
"	виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв; виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури; виробництво iзольованого проводу та кабелю; виробництво гальванiчних елементiв (електричних акумуляторiв та первинних елементiв); виробництво електричних ламп та освiтлювального устаткування; виробництво iншого електричного устаткування;
"	виробництво електро- та радiокомпонентiв; виробництво передавальної апаратури; виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення;
"	виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устаткування, та ортопедичних пристосувань; виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв; проектування та монтаж систем керування технологiчними процесами; виробництво оптичних приладiв та фотографiчного устаткування; виробництво годинникiв;
"	виробництво автомобiлiв; виробництво автомобiльних кузовiв, причепiв та напiвпричепiв; виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв;
"	будування та ремонт суден; виробництво залiзничного рухомого складу; виробництво мотоциклiв та велосипедiв;
"	 виробництво меблiв; виробництво музичних iнструментiв; виробництво спортивних товарiв; виробництво iгор та iграшок; виробництво iншої продукцiї;
"	оброблення металевих вiдходiв та брухту; оброблення неметалевих вiдходiв та брухту;
"	 пiдготовка будiвельних дiлянок; будiвництво будiвель та споруд; установлення iнженерного устаткування будiвель та споруд; роботи з завершення будiвництва; оренда будiвельної технiки з оператором;
"	торгiвля автомобiлями; технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв; торгiвля автомобiльними деталями та приладдям; торгiвля мотоциклами та їх ремонт; роздрiбна торгiвля пальним;
"	посередництво в оптовiй торгiвлi; оптова торгiвля сiльськогосподарською сировиною та живими тваринами; оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгiвля непродовольчими споживчими товарами; оптова торгiвля несiльськогосподарськими промiжними продуктами; оптова торгiвля машинами та устаткуванням; iншi види оптової торгiвлi;
"	роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах; роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах продовольчими товарами; роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами; роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами; роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах; роздрiбна торгiвля поза магазинами; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку;
"	дiяльнiсть готелiв; надання iнших мiсць для тимчасового проживання; дiяльнiсть ресторанiв; дiяльнiсть барiв; дiяльнiсть їдалень та послуги з постачання готової їжi;
"	дiяльнiсть залiзничного транспорту; дiяльнiсть iншого наземного транспорту;
"	 дiяльнiсть морського транспорту; дiяльнiсть рiчкового транспорту;
"	транспортне оброблення вантажiв; складське господарство; функцiонування транспортної iнфраструктури; органiзацiя перевезення вантажiв;
"	кур'єрська дiяльнiсть; дiяльнiсть зв'язку;
"	оренда (передача в оренду) автомобiлiв; оренда iнших наземних транспортних засобiв та устаткування; оренда iнших машин та устаткування; прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку;
"	 консультування з питань iнформатизацiї; розроблення програмного забезпечення та консультування в цiй сферi; оброблення даних; дiяльнiсть, пов'язана з банками даних; ремонт i технiчне обслуговування офiсної та електронно-обчислювальної технiки; iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї;
"	дослiдження i розробки в галузi природничих та технiчних наук; дослiдження i розробки в галузi гуманiтарних та суспiльних наук;
"	дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку та аудиту; консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; 
"	дiяльнiсть у сферах iнжинiрингу, геологiї та геодезiї; технiчнi випробування та дослiдження; рекламна дiяльнiсть; пiдбiр та забезпечення персоналом;
"	прибирання виробничих та житлових примiщень, устаткування та транспортних засобiв;
"	надання рiзних послуг споживачам;
"	дiяльнiсть у сферi освiти;
"	 медична практика; стоматологiчна практика; ветеринарна дiяльнiсть;
"	надання соцiальної допомоги;
"	прибирання смiття та знищення вiдходiв;
"	виробництво фiльмiв; дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення; iнша дiяльнiсть у сферi культури; дiяльнiсть iнформацiйних агентств;
"	дiяльнiсть у сферi спорту;
"	дiяльнiсть у сферi вiдпочинку та розваг;
"	надання iндивiдуальних послуг.
На даний час Товариство здає в оренду примiщення.


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 
2018 рiк реалiзацiя 30.06.2018р

Легковий автомобiль ЗАЗ Lanos  -TF69yОВК-4302ВВ  51256,67 грн 
Молоцистерна ГАЗ-5312 ВК-1432АН  -5013,35	
Молоцистерна ГАЗ-33072 ВК-9529 АР  -2064,88
Молоцистерна ГАЗ-5312 ВК-2975АВ  -13043,40
Молоцистерна ГАЗ-5312 ВК-5787АМ  -11304,19
Молоцистерна ГАЗ-3307 ВК-1443АН  -5644,64
Молоцистерна ГАЗ-5312 ВК-5191АК  -8235,76
Молоцистерна ГАЗ-5312 ВК-3306 АС  -5538,76



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
 Мiсцезнаходження основних засобiв - 34300, Україна, Рiвненська область, Володимирецький район, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, буд. 88.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Полiтичнi - повiльний рух реформ в АПК. Виробничо-технологiчнi - застарiле обладнання.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство фiнансується власними обiговими коштами.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Необхiдно постiйно працювати над зниженням витрат виробництва, впроваджувати новi технологiї, створювати новi види продукцiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство дослiджень та розробок не проводить.

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
Iнформацiя вiдсутня.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори
Фiзичнi та юридичнi особи - акцiонери
Акцiонери згiдно реєстру.
Директор
Директор
Луковець Галина Корнiївна

Наглядова рада
Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради

Удовенко Костянтин Сергiйович
Кучирка Юлiя Василiвна
Павлюченко Леся Олександрiвна

Ревiзор
Ревiзор
Тарасюк Валерiй Миколайович


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Луковець Галина Корнiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	*
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТДВ "Рожищенський сирзавод", 00444694, бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	23.08.2017, обрано безстроково
9) Опис
	Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства у вiдповiдностi до Статуту товариства та посадової iнструкцiї.
 Посадова особа обiймає свою посаду з 23.08.2017 року. Призначена рiшенням наглядової ради ПрАТ <Володимирецький молочний завод> (Протокол № 2 вiд 22.08.2017 р.) з 23.08.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: бухгалтер ТДВ <Рожищенський сирзавод>, бухгалтер, диспетчер з приймання сировини ТОВ <ТЕРРА ФУД>, бухгалтер ТОВ "IНТЕР ФУД", бухгалтер ПАТ "Рожищенський сирзавод". Акцiями товариства не володiє.Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Строк, на який обрано особу - безстроково.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Удовенко Костянтин Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	*
4) Рік народження
	1985
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ТЕРРА ФУД", 35438742, юрисконсульт 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту товариства. Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Переобрано на наступний термiн рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Володимирецький молочний завод> (Протокол № 1 вiд 28.04.2017 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: голови наглядової ради ПрАТ <Володимирецький молочний завод>, заступника директора юридичного департаменту - начальника управлiння правового забезпечення виробничих пiдроздiлiв ТОВ <ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ>, заступника директора юридичного департаменту, провiдного юрисконсульт, юрисконсульта ТОВ <ТЕРРА ФУД>. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера "фiзичної особи", що володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 82,15%.


1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кучирка Юлiя Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	*
4) Рік народження
	1985
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", 40395732, юрисконсульт 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту товариства. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Володимирецький молочний завод" ( Протокол № 1 вiд 28.04.2017 р.) з 28.04.2017 року обрано членом наглядової ради Кучирку Юлiю Василiвну. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi мiсця роботи за останнi 5 рокiв: юрисконсульт ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", юрисконсульт ТОВ "ТЕРРА ФУД", помiчник адвоката, директор ТОВ "Ломекс-Консалт", юрист ТОВ "Дем'янов i компанiя ломбард "Експрес". Строк, на який обрано особу - 3 роки. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. 
 Є незалежним директором. 

1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Павлюченко Леся Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	*
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ <ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ>, 40395732, Начальник вiддiлу правового забезпечення
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту товариства. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Володимирецький молочний завод> (Протокол № 1 вiд 28.04.2017 р.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальник вiддiлу правового забезпечення ТОВ <ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ>, начальник юридичного вiддiлу ТОВ <ТЕРРА ФУД>, начальник юридичного вiддiлу ТОВ <Бiлоцеркiвський молочний комбiнат>. Є незалежним директором. Акцiями товариства не володiє. Строк, на який обрано особу - 3 роки.Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала


1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Тарасюк Валерiй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	*
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Рожищенської фiлiї "ТЕРРА ФУД", 35438742, Юрист
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту товариства. Посадова особа обiймає свою посаду з 28.04.2017 року. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Володимирецький молочний завод> (Протокол № 1 вiд 28.04.2017 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член наглядової ради ПрАТ <Володимирецький молочний завод>, юрист ТДВ <Рожищенський сирзавод>, юрист ТОВ <ТЕРРА ФУД>, юрист ПАТ <Рожищенський сирзавод>, юрист ВК ТОВ <Луцький цегельний завод № 1> ЛТД. Акцiями товариства не володiє.
Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Строк, на який обрано особу - 3 роки.

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
Директор
Луковець Галина Корнiївна	
*
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Удовенко Костянтин Сергiйович
*
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Кучирка Юлiя Василiвна
*
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Павлюченко Леся Олександрiвна
*
0
0
0
0
Ревiзор
Тарасюк Валерiй Миколайович
*
0
0
0
0
Усього
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юридична та фiзичнi особи-акцiонери
100
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства

2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (далi за текстом - товариство) перейменоване iз вiдкритого акцiонерного товариства "Володимирецький молочний завод" вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 10 червня 2011 року, протокол № 2.
Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод" є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Володимирецький молочний завод".
Товариство займається переробленням молока, виробництвом масла та сиру, дiяльнiстю посередникiв у торгiвлi товарами широкого ассортименту, оптовою торгiвлею молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами. 


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:
Емiтнетом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента 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
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

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

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння Емiтентом не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтентом не прийнятий власний Кодекс корпоративного управлiння, 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
26.04.2018
Кворум зборів
100
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:    
1. Обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та затвердження звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт Ревiзора за 2017 рiк та затвердження звiту i висновкiв Ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
Рiшення з питань порядку денного: 
1. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї Ситай Iванна  Петрiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
2. Обрати головою зборiв Кучму Сергiя Васильовича, а секретарем - Луковець Галину Корнiївну.
3. Затвердити звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
5. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за  2017 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.
7. Розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах.
8. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Луковець Галину Корнiївну пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Луковець Галину Корнiївну з правом передоручення забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. 
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися.



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)
Позачерговi збори не скликалися

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 

Інше (зазначити)
Позачерговi збори не скликалися

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi збори вiдбулися

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори не скликалися

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
3
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 не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 0

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Удовенко Костянтин Сергiйович
Голова наглядової ради

X
Опис:

Кучирка Юлiя Василiвна
Член наглядової ради

X
Опис:

Павлюченко Леся Олександрiвна
Член наглядової ради

X
Опис:
*

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)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради Товариства. На засiданнях Наглядової ради приймались рiшення згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язанi з органiзацiєю скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв. Прийнято рiшення щодо пропозицiй акцiонерiв по питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв,затверджено порядок денний зборiв акцiонерiв,затверджено форму та текст бюлетенiв для голосування, iнших господарських питань згiдно своєї компетенцiї.  

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)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор
Луковець Галина Корнiївна

Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства. 
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Директор товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовi радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених Статутом товариства та чинним законодавством.
Права та обов'язки директора визначаються актами законодавства, Статутом товариства, положенням про виконавчий орган товариства, а також трудовим договором, що з ним укладається.
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.

Опис
Виконавчий орган товариства є одноосiбним - директор. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.

Примітки
* 

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  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)
ні
ні
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
так
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
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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


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

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)


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)


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
Бредун Олександр Борисович
*
82,1518

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
462 511
379 961
У голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв мають право акцiонери, якi є власниками голосуючих акцiй та якi вiдповiдно до чинного законодавства здiйснили вiдповiднi дiї щодо вiдкриття рахунку в цiнних паперах у депозитарнiй установi та зарахування акцiй на свiй рахунок.  Акцiонери, якi не здiйснили зазначених дiй право голосу за акцiями обмежено. Обмеження прав участi у загальних зборах не має.


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
Члени наглядової ради товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк три роки.
Наглядова рада товариства складається з трьох осiб. До складу Наглядової ради можуть включатися один або декiлька незалежних директорiв.
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами товариства кiлькiсного складу, наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства для обрання решти членiв наглядової ради.
Члени наглядової ради товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. До складу наглядової ради можуть обиратися декiлька представникiв одного акцiонера.
Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
Акцiонери та член наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом наглядової ради. 
Обрання членiв наглядової ради товариства здiйснюється шляхом голосування бюлетенями (без застосування кумулятивного голосування). Пiд час обрання членiв наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетенi для голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.
Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревiзором товариства.
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами акцiонерного товариства, товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв наглядової ради.
Голова наглядової ради товариства обирається загальними зборами або членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Загальнi збори товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору 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 акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.
У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам Закону, вiн повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення товариству.
Директором товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзором.
Повноваження директора припиняються за рiшенням наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 
Пiдстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, цим Статутом та договором, який може з ним укладатися.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства загальнi збори можуть обирати ревiзора. 
Ревiзор обирається шляхом кумулятивного голосування з числа  фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Строк повноважень ревiзора встановлюється 3 роки з моменту обрання.
Ревiзором не можуть бути:
  	член наглядової ради; 
  	директор;
  	особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
  	корпоративний секретар;
  	члени iнших органiв товариства.
Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї  товариства.
"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не розкривається приватними акцiонерними товариствами.


9) повноваження посадових осіб емітента
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв законом, та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
1-1) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
1-2) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
2-1) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою, якщо iнше не встановлено цим статутом;
2-2) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень директора товариства;
9) затвердження умов контракту з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення директора товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
11-1) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
11-2) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
11-3) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;
11-4) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та членiв виконавчого органу до виключної компетенцiї наглядової ради;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом;
13) 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 (її) послуг;
13-1) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
16-1) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
16-2) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених законом;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до закону у разi придбання акцiй товариства за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Директор товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовi радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених Статутом товариства та чинним законодавством.
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства загальнi збори можуть обирати ревiзора. 
Права та обов'язки ревiзора визначаються законом, iншими актами законодавства, статутом, а також договором, що з ним укладається.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях наглядової ради у разi вирiшення фiнансово-економiчних питань дiяльностi Товариства.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI СТОСОВНО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"
ЗА 2018 РIК
        Звiт незалежного аудитора за результатами виконання завдання з надання впевненостi стосовно Звiту про корпоративне управлiння, який є частиною рiчного звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Володимирецький молочний завод" (далi - Звiт) адресовано Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Володимирецький молочний завод" (далi - Товариство).	

Iнформацiю про предмет завдання 
       Ми здiйснили виконання завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння, який є частиною рiчного Звiту керiвництва за 2018 рiк Приватного акцiонерного товариства "Володимирецький молочний завод", у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв
     Критерiї, за допомогою яких було оцiнено Звiт про корпоративне управлiння Товариства, мiстяться у ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480, Принципах корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955 та Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826, та полягають у перевiрцi iнформацiї, зазначеної у Звiтi, а саме:
-	посилання на власний Кодекс корпоративного управлiння,яким керується Емiтент;
-	iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
-	персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
А також ми повиннi висловити нашу думку стосовно такої iнформацiї Звiту:
-	опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;
-	перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;
-	iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства;
-	порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;
-	повноваження посадових осiб Товариства.

Iдентифiкацiя вiдповiдальної сторони
      Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 

      Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки для пiдтвердження достовiрностi даних Звiту на основi результатiв виконаного нами завдання.

Застосованi вимоги контролю якостi
      Ми дотримуємося вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
       Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки

Перегляд виконаної роботи
      Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо того, чи Звiт про корпоративне управлiння Товариства складений у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України i мiстить всю необхiдну iнформацiю. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур; виконання процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження та запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення свого висновку.

Висновок аудитора
        Ми перевiрили iнформацiю, яка включена до Звiту про корпоративне управлiння Товариства та дiйшли висновку, що ця iнформацiя виглядає такою, що не мiстить суттєвих викривлень чи невiдповiдностей та розкрита в повнiй мiрi.
        При перевiрцi iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої є передбачено вимогами  п.п. 1 - 4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми не виявили невiдповiдностi цiєї iнформацiї вимогам зазначених вище пунктiв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На думку аудиторiв, iнформацiя що зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається п.п. 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", узгоджується з отриманою iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2018 року.
     Отже, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння, який є частиною рiчного Звiту керiвництва за 2018 рiк Приватного акцiонерного товариства "Володимирецький молочний завод" складений управлiнським персоналом Товариства у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480, Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1.  Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "АФК АУДИТ".
2.  Свiдоцтво про  включення  до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв , видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 вересня 2016 року № 4681 i продовжене до 29.09.2021 року.
3.  Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волi,будинок 44, офiс 3;
4.  Телефон (факс):  (0332) 24-35-40

Директор   Аудиторської фiрми
     "АФК-АУДИТ"                                                                                    I.Б. Забелiн
          Сертифiкат аудитора серiї "А" №000561,
            Виданий  рiшенням Аудиторської палати України № 41  
           вiд 25.01.1996 року , дiє до  25.01.2020р.  




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


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





Прості іменні
Привілейовані іменні







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



Прості іменні
Привілейовані іменні
Бредун Олександр Борисович
379 961
82,1518
379 961
0
Усього
379 961
82,1518
379 961
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
462 511
0,25
Кожною простою акцiєю товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 
"	участь в управлiннi товариством;
"	отримання дивiдендiв;
"	отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;
"	придбання розмiщуваних товариством простих акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй їх кiлькостi;
"	вимогу щодо обов'язкового викупу товариством належних акцiонеру голосуючих акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством;
"	отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства.
Акцiонери можуть здiйснювати свої права як самостiйно, так i через своїх представникiв. Представник може бути постiйним або призначеним на певний строк. Акцiонер вправi в будь- який час замiнити свого представника.
 Акцiонери товариства зобов'язанi: 
"	дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв товариства; 
"	виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства;
"	виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
"	оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом товариства;
"	не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.
Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.

Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї цiнних паперiв, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було.
Примітки:
*
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29.07.2011
55/17/1/11	
Рiвненське тер.управлiння ДКЦПФР	
UA1700351000	
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
462 511
115 627,75
100
Опис
Акцiї розмiщенi у повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не проводилась.



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:
4 314
4 098
0
0
4 314
4 098
  будівлі та споруди
2 611
2 611
0
0
2 611
2 611
  машини та обладнання
1 153
1 153
0
0
1 153
1 153
  транспортні засоби
500
284
0
0
500
284
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
50
50
0
0
50
50
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
4 314
4 098
0
0
4 314
4 098
Опис
д/в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
-62 010
-48 243,8
Статутний капітал (тис.грн)
115,6
115,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
115,6
115,6
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувся вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87.Визначення вартостi чистих активiв проводилось за формолую: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних витрат та платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв менше скоригованого статутного капiталу. Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу не вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
55 604
X
X
у тому числі:

Комерцiйний банк "Премiум" договiр №62/КЛ/14 вiд 07.07.2014р
07.07.2014
55 604
25
30.11.2021
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
X
30.12.1899
Податкові зобов'язання
X
12,3
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
33 892,3
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
89 508,6
X
X
Опис
Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.
Визначення, визнання, порядок оцiнки зобов'язань здiйснюються товариством згiдно прийнятої ним облiкової полiтики . 
Довгострокових зобов'язань у складi показникiв фiнансової звiтностi Товариства на кiнець року нема.
 Поточнi зобов'язання товариства станом на 31.12.2018 р. становлять показники:
- кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить  87 тис. грн. 
- розрахункiв з бюджетом в сумi 12,3 тис. грн.;
- зi страхування - 0,2 тис.грн.;
-з оплати працi в сумi 2,3 тис. грн.;
кредити банкiв - 55604 тис. гнр.
- iншi поточнi зобов'язання - 33892,3 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду 2018 року поточнi зобов'язаня Товариства становлять їх показник в розмiрi  89 508,6 тис. грн. 
Оскiльки, через вiдсутнiсть вiдомостей про дати в полях цiєї таблицi , звiт показує помилки, були проставленi довiльнi дати. 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., * р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
Міжміський код та телефон
(044)279-12-13
Факс
(044)377-70-16
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв.
Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв  Договiр №ОВ-1358 вiд 04.11.2013р.




Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
23248056
Місцезнаходження
76018, Україна, Iвано-Франкiвська обл., * р-н, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд.36, офiс.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
 АГ №399337
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.10.2010
Міжміський код та телефон
(0342)52-75-47
Факс
(0342)52-75-47
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, в якого емiтент вiдкрив рахунки в цiнних паперах власникам простих iменних акцiй.
Договiр на вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв №38 вiд 29.06.2011р.



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
21642796
Місцезнаходження
02002, Україна, Київська обл., * р-н, м. Київ, вул. Раїси Окiпної, буд.2, оф.308
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
0355
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.02.2001
Міжміський код та телефон
 +380685533779
Факс
 +380685533779
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Номер та дата договору на проведення аудиту	- б/н, 28.03.2018


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод"
за ЄДРПОУ
00446960
Територія
Рівненська область, смт Володимирець
за КОАТУУ
5620855100
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
10,51
Середня кількість працівників, осіб: 1
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул.Сагайдачного,88, (03634) 2-56-08

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
145,6
145,6
Основні засоби
1010
2182,1
2053,5
    первісна вартість
1011
4313,7
4097,7
    знос
1012
(2131,6)
(2044,2)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
2327,7
2199,1
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
106,1
106,1
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
150,7
243,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
27,9
27,9
    у тому числі з податку на прибуток
1136
27,9
27,9
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
26286,2
25404,9
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
1,7
8,1
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
8,2
8,3
Усього за розділом II
1195
26580,8
25798,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
28908,5
27998

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
115,6
115,6
Додатковий капітал
1410
383,8
383,8
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-48743,2
-62010
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
-48243,8
-61510,6
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
56349,7
55604
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
133,7
87
    розрахунками з бюджетом
1620
16,2
12,3
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0,2
0,2
    розрахунками з оплати праці
1630
4,5
2,3
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
20648
33802,8
Усього за розділом III
1695
77152,3
89508,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
28908,5
27998
Примітки: Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Інші операційні доходи
2120
31,9
38,8
Інші доходи
2240
85,1
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
117
38,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(0)
(0)
Інші операційні витрати
2180
(265,8)
(264,7)
Інші витрати
2270
(13118)
(11900,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(13383,8)
(12165,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-13266,8
-12126,6
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-13266,8
-12126,6
Примітки: Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

Керівник				Луковець Галина Корнiївна	

Головний бухгалтер			немає
XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвна особа Емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
Вiд iменi керiвництва - Директор ПрАТ "Володимирецький молочний завод" Луковець Галина Корнiївна.



