Титульний аркуш

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор



Кокодзєй Є. В.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ВIПОЛ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02131516
4. Місцезнаходження: 03151, Україна, м.Київ, вул. Волинська, 60
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-27-33, (044) 246-27-33
6. Адреса електронної пошти: vipol_book@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) 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



(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)

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

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

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

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

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

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

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

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, тому що юридичних осiб, в яких емiтенту належить бiльше 5% акцiй (часток,паїв) немає;
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки; 
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає;
Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента вiдсутня тому що штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi не було;
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня тому що в звiтному перiодi таких фактiв не було; 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) вiдсутня тому що засновники емiтента не є акцiонерами на кiнець звiтного перiоду; 
Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент вiдсутня тому що власного кодексу корпоративного управлiння немає; 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати вiдсутня тому що емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння; 
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня тому що такої практики немає; 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало облiгацiй; 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня тому що товариство не випускало iншi цiннi папери; 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало похiднi цiннi папери; 
Iнформацiя придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня тому що товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплених власних акцiй немає;
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня тому що таких змiн в звiтному перiодi не було;
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня тому що iншi цiннi папери (крiм акцiй) не випускалиь; 
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня тому що таких обмежень немає;
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня тому що дивiденди у звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювалась; 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився; 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня тому що такої iнформацiї у емiтента немає; 
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня тому що таких договорiв та/або правочинiв немає; 
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 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. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 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); iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; iнформацiя вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому що приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано розкривати цю iнформацiю.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "ВIПОЛ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00 № 0024
3. Дата проведення державної реєстрації
	28.08.2001
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	5436500
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)
	29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	18.12 - Друкування iншої продукцiї
	17.23 - Виробництво паперових канцелярських виробiв
	18.11 - Друкування газет
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ АБ "Укргазбанк"
2) МФО банку
	320478
3) Поточний рахунок
	26002117033
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ АБ "Укргазбанк"
5) МФО банку
	320478
6) Поточний рахунок
	26002117033


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
910/5357/18
Господарський суд м. Києва
ПрАТ "ВIПОЛ"
ТОВ "Кондор-Видавництво"

Про стягнення суми заборгованостi
Наказ № 910/5357/18, виданий 31.08.2018 року про примусове виконання рiшення
Примітки:
Дата вiдкриття провадження у справi: 07.05.2018 р.
Розмiр позовних вимог: 399607,78 грн.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У зв'язку з необхiднiстю виведення пiдприємства зi складного фiнансового становища 
були лiквiдованi (скороченi) наступнi структурнi пiдроздiли : економiчний вiддiл; заготiвельний цех; виробничо-технологiчний вiддiл; вiддiл матерiально-технiчного постачання та збуту; транспортна дiльниця; транспортна служба;  друкарський цех, палiтурно-брошурувальний цех.


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) - 29. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -3.  Чисельнiсть   працiвникiв,  якi  працюють  на  умовах  неповного робочого  часу (дня, тижня) (осiб) -3.
Фонд оплати працi - 2713,1 тис. грн.
У порiвняннi iз 2017 роком фонд оплати працi зменшився.
Кадрова програма емiтента вiдповiдно до операцiйних потреб емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй, покращеннi умов та ефективностi працi.



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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується по прямолiнiйному методу. Признання, оцiнка i облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно с П(С)БО7 "Основнi засоби". Признання,оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно з П(С)БО8 "Нематерiальнi активи".Одиницею облiку визначається окремий об'єкт нематерiальних активiв. Товарно-матерiальнi цiнностi признаються, оцiнюються i враховуються вiдповiдно с П(С)БО9 "Запаси".Одиницею запасiв враховується кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси зараховуються на баланс по собiвартостi вiдповiдно с П(С)БО9 "Запаси" по методу ФИФО, ТЗВ включаються в собiвартiсть запасiв. Запаси,якi не принесуть економiчних вигод в майбутньому, визначаються нелiквiдними i списуються в бухгалтерському облiку. Признання i вiдображення облiку доходiв враховується вiдповiдно с П(С)БО15 "Доходи". Доходи признаються на дату вiдгрузки продукцiї, виконаних послуг.В склад доходiв майбутнiх перiодiв враховуються суми доходiв, нарахованi на протязi поточного перiоду, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах. Признання i вiдображення облiку витрат враховується вiдповiдно з П(С)БО16 "Витрати". Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв i збiльшенням зобов'язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображаються одночасно з доходами, для одержання яких вони отриманi. Фiнансова, податкова, статистична i iнша звiтнiсть, в якiй використовується грошовий вимiр, засновуються на даних бухгалтерського облiку. Фiнансових iнвестицiй товариство не здiйснювало, в зв"язку з цим метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй невизначений.

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 
Основнi види продукцiї або послуг: виготовлення книг та брошур. Iнформацiя про обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi) вiдсутня, тому що в звiтному перiодi товариство не здiйснювало виробничої дiяльностi, здiйснювалась реалiзацiя продукцiї виробленої в попереднi перiоди.  Середньореалiзацiйнi цiни: 50 грн. Сума виручки: 2780 тис. грн. Загальна сума експорту: 0. Частка експорту в загальному обсязi продажiв: 0%. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: видавництво навчальної лiтератури, дитяча лiтература. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту:  Видавництва України. Основнi клiєнти:   Видавництва України. ПрАТ "ВIПОЛ" спiвпрацює як  з вiдомими видавництвами ( "Юрiнком",  "Наукова думка", "АЛЕРТА", "Критика", "Право України", УПЦ КП),  так iз створеними вiдносно недавно. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України, виготовлення продукцiї для державних видавництв Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi:  виготовлення продукцiї з передоплатою. Заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту: вивчення ринку та  реклама.Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг емiтента, працює пiд замовлення.Основнi виробники матерiалiв: Польща,Україна, Фiнляндiя, Китай. Цiни стрiмко зростають, у зв'язку з нестабiльнiстю гривнi. Згiдно iз чинним законодавством держава надає пiдтримку видавництвам, видавничим органiзацiям, полiграфiчним i книготорговим пiдприємствам, якi випускають чи розповсюджують не менше 50 % продукцiї державною мовою та малотиражнi (до 5 тисяч примiрникiв) видання мовою малочисельних нацiональних меншин шляхом надання пiльг зi сплати податкiв i зборiв, але не дивлячись на регулярнi заходи держави щодо пiдтримки видавничої сфери, проекти законiв та постанови Кабiнету Мiнiстрiв, процеси, що вiдбуваються в галузi, свiдчать про неухильну поступову втрату Україною цього ринку. Конкуренцiя в галузi високаРiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв: недостатнiй. Становище Товариства на ринку: конкурентоспроможне, залежить вiд постачальникiв, що в основному, зарубiжнi фiрми, якi поставляють якiсну сировину. I люба змiна в податковiй полiтицi держави дуже гостро впливає на виробникiв, i  має вирiшальне значення в галузi. Тому що якiсть, асортимент та цiна їхньої продукцiї бiльш задовольняє покупця нiж продукцiя українських видавництв. Що стосується випуску рiзної полiграфiчної продукцiї, такої як: пакування, етикетки, календарi та iн., то тут конкурентна боротьба вiдбувається, в основному, серед вiтчизняних пiдприємств. Особливостi продукцiї (послуг) Товариства: виробництво видавничої продукцiї - процес вiдтворення визначеним тиражем видавничого оригiналу полiграфiчними або iншими технiчними засобами. Видавнича продукцiя - сукупнiсть видань, призначених для випуску або випущених видавцем.Об'єкт видавничої справи - видавнича продукцiя, яка класифiкується згiдно iз державними стандартами:
- за цiльовою належнiстю видань - офiцiйнi, науковi, виробничо-практичнi, навчальнi, загальнополiтичнi, довiдковi, рекламнi, лiтературнi видання тощо;
- аналiтико-синтетичною переробкою iнформацiї - iнформацiйнi, реферативнi, оглядовi видання, дайджести;
- iнформацiйними знаками - текстовi, нотнi, картографiчнi, образотворчi видання;
- матерiальною конструкцiєю видань - книжковi, листовi видання, буклети, плакати тощо;
- об'єктом видань - книги, брошури, листiвки, газети, журнали;
- складом основного тексту - моновидання, збiрники;
- перiодичнiстю видання - неперiодичнi, серiйнi, перiодичнi, тривалi видання;
- структурою видання - серiї видань, однотомнi, багатотомнi, збiрники, вибранi твори.
Сферу видавничої дiяльностi регулює Книжкова палата України. Перспективнi плани розвитку Товариства полiграфiя на електронних носiях.кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: 5 юридичних осiб.  В iнших країнах емiтент дiяльностi не здiйснює.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: придбано процесор для обробки пластин  та обладнання для експонування друкарських форм, системнi блоки, комп'ютери, принтери та iн. Плани щодо будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю вiдсутнi.

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
Основними засобами являються виробничi та складськi примiщення, машини, обладнання, транспортнi засоби, iнструменти та iнвентар. Мiсце знаходження всiх основних засобiв по фактичнiй i юридичнiй адресi пiдприємства. Ступiнь зносу основних засобiв 78,81 %. Товариство не  планує збiльшення виробничих площ. З цiллю збiльшення доходiв частина вiльних площ складських i адмiнiстративних примiщень здається в оренду. Загалом за рiк було здано в оренду близько 5330 м2 площi.В звiтному перiодi товариство не здiйснювало виробничу дiяльнiсть, тому iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання вiдсутня.
Утримання основних засобiв здiйснюється власними силами, а також шляхом залучення стороннiх органiзацiй для ремонту i пiдтримання основних засобiв у робочому станi. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Головними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства в даний час є податковий тиск, який заважає розвитку пiдприємства, а також робить неплатежоспроможними замовникiв, недостатнє бюджетне фiнансування державних видавництв та необов'язковiсть Держави в питаннях оплати замовлень. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - велика.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Платоспроможнiсть товариства характеризується  можливiстю виконувати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд зовнiшнiх запозичень. Робочого капiталу для поточних потреб не достатньо.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - початок виконання замовлень клiєнтiв тiльки пiсля одержання не менше як 50% передоплати.


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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства - покращення спiвробiтництва з видавництвами з метою збiльшення завантаження виробничих потужностей, зздавання в оренду примiщень за ринковою цiною; здавання в оренду виробничих потужностей пiдприємства.
Iстотнi фактори, якi можуть впливати на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: полiтична та економiчна ситуацiя в країнi.


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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.Iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Генеральний директор
одноосiбний орган
Кокодзєй Євгенiй Вiталiйович
Наглядова рада
колегiальний орган, комiтетiв в складi наглядової ради не створено
Голова наглядової ради: Морозов Родiон Валерiйович. Члени наглядової ради: Держипiльська Олена Сергiївна, Маєвський Олександр Олексiйович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кокодзєй Євгенiй Вiталiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	Вища, Факультет пiслядипломної освiти та пiдвищення квалiфiкацiї  Кременчуцького унiверситету економiки, iнформацiйних технологiй i управлiння
6) Стаж роботи (років)
	10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ  "АМГ Фiнанс i компанiя", 39794827, керiвник вiддiлу розвитку 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	31.07.2017, обрано безстроково
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi становить 101983 грн. В натуральнiй формi винагороди не було
Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з розвитку , керiвник вiддiлу розвитку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Щербина Валентина Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 ПАТ "ВIПОЛ", 02131516, заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	05.12.2013, обрано безстроково
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi становить 110255 грн. В натуральнiй формi винагороди не було. 
Загальний стаж роботи - 39 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.  Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 


1) Посада
	Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Морозов Родiон Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Вища, фiнанси.
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ АБ "Укргазбанк", 23697280,  начальник департаменту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	24.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є   представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором 
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник департаменту, член наглядової ради, директор департаменту. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме:
24.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВIПОЛ" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової ради Морозова Родiона Валерiйовича. 
24.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВIПОЛ" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення обрати на посаду члена наглядової ради Морозова Родiона Валерiйовича. 
24.04.2018р. на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "ВIПОЛ" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення обрати на посаду голови наглядової ради Морозова Родiона Валерiйовича. 
Одночасно обiймає посаду начальника департаменту в ПАТ АБ "Укргазбанк" (23697280), мiсцезнаходження: 01004, Київ, вул. Червоноармiйська (Велика Василькiвська), 39.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 


1) Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Держипiльська Олена Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1987
5) Освіта
	Вища, кiбербезпека
6) Стаж роботи (років)
	7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ВIПОЛ", 02131516, директор з управлiння персоналом
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	24.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.
Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа є представником акцiонера. Посадова особа не є   представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором 
Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший iнспектор кадрiв, директор з управлiння персоналом. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме:
24.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВIПОЛ" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення припинити повноваження члена (голови) наглядової ради Бернштейна Олександр Сауловича. 
24.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВIПОЛ" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення обрати на посаду члена наглядової ради Держипiльську Олену Сергiївну. 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Маєвський Олександр Олексiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	Вища, математик
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ВIПОЛ", 02131516, головний спецiалiст з упровадження АСУП в виробництво
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	24.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.
Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа є представником акцiонера. Посадова особа не є   представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором 
Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелiк попереднiх посад посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст з упровадження АСУП в виробництво. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме:
24.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВIПОЛ" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової ради Панченко Володимира Iвановича. 
24.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВIПОЛ" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення обрати на посаду члена наглядової ради Маєвського Олександра Олексiйовича. 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


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





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Генеральний директор
Кокодзєй Євгенiй Вiталiйович

0
0
0
0
Головний бухгалтер
Щербина Валентина Iванiвна

0
0
0
0
Голова Наглядової ради (акцiонер)
Морозов Родiон Валерiйович

2 562 431
47,1338
2 562 431
0
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Держипiльська Олена Сергiївна

0
0
0
0
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Маєвський Олександр Олексiйович

0
0
0
0
Усього
2 562 431
47,1338
2 562 431
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Збiльшення завантаження виробничих потужностей; здавання в оренду примiщень за ринковою цiною; здавання в оренду виробничих потужностей пiдприємства;  ремонт будiвель i територiї  пiдприємства та комунiкацiй; пiдвищення енергоефективностi  споруд пiдприємства, що експлуатуються.

2. Інформація про розвиток емітента
24сiчня 1974 року за наказом Мiнiстра вищої та середньої освiти на базi дiючої при Київському iнститутi народного господарства  друкарнi оперативного друку  було створено госп-розрахункове Мiжвузiвське полiграфiчне пiдприємство на самостiйному балансi. Основною метою дiяльностi пiдприємства було видання i полiграфiчне виконання навчально- методичних матерiалiв та документацiї., навчальних посiбникiв та текстiв лекцiй. У 1984 роцi були введенi в експлуатацiю чотириповерховi будинки виробничого та адмiнiстративного корпусiв на вул. Волинськiй, 60 i в них були перебазованi всi цехи та вiддiли МПП. У 1987 роцi на базi iснуючих мiжвузiвських пiдприємств - київського, харкiвського та донецького було створено  виробниче полiграфiчне об'єднання "Укрвузполiграф" з Головним пiдприємством у м. Києвi  та його госпрозрахунковими фiлiалами в Харковi та Донецьку.
У 1990 роцi почався перехiд колективу об'єднання до оренди основних та допомiжних фондiв, якi належали державi. З 01.04.1990 року колектив ВПО був переведений на орендну форму господарювання, а об'єднання було перейменоване на Республiканське орендне виробниче об'єднання "Укрвузполiграф". У 1992 роцi органiзацiєю орендарiв було створено колективне пiдприємство фiрма "ВIПОЛ".  28.12.1993 року на основi Договору з Фондом державного майна України про купiвлю-продаж державної частки цiлiсного майнового комплексу орендного пiдприємства "Фiрма ВIПОЛ" був пiдписаний Установчий договiр про створення акцiонерного товариства "Фiрма "ВIПОЛ". Загальними зборами акцiонерiв 22 травня 2002 року акцiонерне товариство "Фiрма "ВIПОЛ" було перейменоване в Закрите акцiонерне товариство "ВIПОЛ". 
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 р. змiнено найменування на Публiчне акцiонерне товариство "ВIПОЛ" у зв'язку  iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017р. змiнено повне найменування Товариства з "Публiчне акцiонерне товариство "ВIПОЛ" на "Приватне акцiонерне товариство "ВIПОЛ", скорочене найменування - з "ПАТ "ВIПОЛ" на "ПрАТ "ВIПОЛ".

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:
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

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
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власного кодексу корпоративного управлiння немає

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги 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
власного кодексу корпоративного управлiння немає, емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
24.04.2018
Кворум зборів
97,33
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї  Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд звiту Генерального директора  Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.
3.Звiт Наглядової  ради за 2017 рiк.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової  ради.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту та рiчної    фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк 
6.Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi.
7.Затвердження  основних напрямкiв  дiяльностi на 2018 рiк.
8.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
9.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства та затвердження їх у новiй редакцiї.
10.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
11.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12.Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13.Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.
14.Схвалення значного правочину, укладеного Товариством.
15.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства та визначення особи, уповноваженої  на пiдписання таких правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було.
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб, а саме: 1. Сагдiєва Галина Олександрiвна - Голова комiсiї, 2. Мельнiчук Вiкторiя Анатолiївна, 3. Циганова Iрина Олександрiвна. Встановити, що повноваження лiчильної комiсiї в даному складi припиняються автоматично з моменту обрання Загальними зборами акцiонерiв нового персонального складу лiчильної комiсiї.
2. Затвердити  звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 
3. Затвердити  звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та  рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.
6. Збиток, отриманий Товариством у 2017 роцi, покрити за рахунок прибутку майбутнiх рокiв. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2017 роцi не нараховувати.
7. Затвердити основнi напрямки розвитку Товариства у 2018 роцi.
8. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенiя Вiталiйовича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенiя Вiталiйовича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
9. Внести змiни та доповнення до положень Товариства "Про Загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" шляхом затвердження їх в новiй редакцiї.
10. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Бернштейна О.С.  та членiв Наглядової ради Морозова Р.В., Панченка В.I.
11. До складу Наглядової  ради термiном на 3 роки обранi: Держипiльська Олена Сергiївна. Маєвський Олександр Олексiйович. Морозов Родiон Валерiйович (Пiдсумки кумулятивного голосування: Держипiльська Олена Сергiївна - 3 837 658 голосiв; Маєвський Олександр Олексiйович - 3 837 658 голосiв; Морозов Родiон Валерiйович - 3 837 658 голосiв);
12. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Машталiр Антонiни Павлiвни та членiв Ревiзiйної комiсiї  Мельниченка Євгенiя Вiкторович i Соїна Анатолiя Михайловича.
13. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з  членами Наглядової ради Товариства (на безоплатнiй основi). Уповноважити Генерального директора Кокодзєя Є.В.  на пiдписання цивiльно-правового договору членами Наглядової ради Товариства.
14. Схвалити значний  правочин: Договiр оренди нежитлового примiщення  вiд 02.02.2018 року площею 1000 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 60, укладений мiж  Приватним акцiонерним  товариством  "ВIПОЛ"  та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛIВЕТС", орiєнтовною вартiстю 3916,5 тис.  грн.    
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства та визначення особи, уповноваженої  на пiдписання таких правочинiв.
Всi рiшення з питань порядку денного (крiм 11-го питання) були прийнятi 3837658 голосами, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєструваних для участi у загальних зборах.



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)
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.

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)
Iншим способом голосування не здiйснювалось

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)
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2.Про прийняття рiшення про вчинення значного правочину.3. Про надання повноважень на укладання вiд ПАТ "ВIПОЛ" значного правочину.

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 
позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались
Інше (зазначити)
позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних рiчних (чергових) загальних зборiв в звiтному роцi не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних позачергових загальних зборiв в звiтному роцi не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
1
членів наглядової ради - представників акціонерів
2
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)
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Морозов Родiон Валерiйович
Голова наглядової ради
X

Держипiльська Олена Сергiївна
Член наглядової ради

X
Маєвський Олександр Олексiйович
Член наглядової ради

X

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)
Члени Наглядової ради не можуть одночасно здiйснювати повноваження iнших посадових осiб Товариства. Членом Наглядової ради не може бути особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння акцiонерних товариств. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. Кандидати, якi висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: мати повну вищу освiту; мати необхiдний рiвень знань щодо принципiв корпоративного управлiння; мати бездоганну дiлову репутацiю; не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади члена Наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконання повноважень члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi.
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)
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився зi змiстом внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звiтному роцi було проведено 12 засiдань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рiшень: Створити  комiсiю для вивчення проблемних  боргiв по виконаних замовленнях станом на 31 грудня  2017 року та пропозицiй з порядку  їх стягнень. Затвердити оцiнювача  майна. Прийняти iнформацiю юрисконсульта Сагдiєвої Г.О. до вiдома, включити в перелiк сумнiвних боргiв заборгованiсть по дебiторам. Погодити можливiсть укласти договiр оренди нежитлового примiщення до дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та винести дане питання на рiчнi Загальнi збори акцiонерiв. Погодити лiквiдацiю (скорочення) структурних пiдроздiлiв. Затвердити аудитора. Затверждення органiзацiйних питань скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв. Змiнити КВЕД. Обрати головою наглядової ради Р.В.Морозова.Припинити повноваження корпоративного секретаря К.Д.Терещенко. Обрати корпоративним секретарем Г.О.Сагдiєву. Затвердити органiзацiйнi питання продажу транспортного засобу.

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)
Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Генеральний директор: Кокодзєй Євгенiй Вiталiйович
Неухильно дотримуватись вимог щодо його дiяльностi на посадi Генерального директора, встановлених чинним законодавством України, в Статутi та Положеннi про Генерального директора. В межах своїх повноважень виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв). Надавати Наглядовiй радi Товариства на її запит поточну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв достроково звiтувати про свої дiї, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язкiв щодо управлiння Товариства або розпорядження його майном. Щорiчно звiтувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження. 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. Виконувати свої обов'язки особисто. Звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхiдностi скликання та проведення засiдання Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, виступати на засiданнях Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Представляти iнтереси Товариства перед пiдприємствами, установами та органiзацiями будь-якої форми власностi. Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Виконувати iншi обов'язки передбаченi Статутом, цим та iншими положеннями Товариства.
Опис
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства в своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом Положенням про Генерального директора, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Завдання Генерального директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Генеральний директор вирiшує питання дiяльностi Товариства в межах своєї компетенцiї. Компетенцiя Генерального директора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про генерального директора та iншими внутрiшнiми положеннями Товариства. 


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

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

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
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)
Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.

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
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
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)
Iншi органи не приймали рiшення

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)
ревiзiйної комiсiї (ревiзора) немає

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
Морозов Валерiй Михайлович

23,3867
2
Морозов Родiон Валерiйович

47,1338

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
5 436 500
1 493 486
Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України"
12.10.2014

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
Генеральний директор: Генеральний директор обирається Наглядовою радою з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, та кандидатури яких вiдповiдають вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора. Генеральний директор не може одночасно здiйснювати повноваження iнших посадових осiб Товариства. Генеральним директором не може бути особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння акцiонерних товариств або здiйснювати дiяльнiсть, яка є предметом дiяльностi Товариства. Генеральним директором не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор не може займатися будь-якою iншою комерцiйною дiяльнiстю.  Кандидати, якi висуваються для обрання на посаду Генерального директора, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: мати повну вищу освiту; мати необхiдний рiвень знань щодо принципiв корпоративного управлiння; мати бездоганну дiлову репутацiю. Не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади и виконавчому органi господарських товариств або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням цих повноважень, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi. Висування кандидатiв на посаду Генерального директора здiйснюється акцiонерами Товариства або їх представниками, Головою та членами Наглядової ради Товариства шляхом подання Наглядовiй радi письмових пропозицiй не менше нiж за три робочих днi до дати засiдання Наглядової ради, на якому розглядатиметься питання про обрання Генерального директора. Рiшення про обрання на посаду Генерального директора приймається Наглядовою радою на її засiданнi двома третинами голосiв її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Генеральним директором укладається трудовий контракт, який передбачає права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання контракту тощо. Умови трудового контракту затверджуються Наглядовою радою Товариства одночасно iз прийняттям рiшенням про призначення Генерального директора. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства протягом 3 (трьох) днiв з дати його призначення пiдписує особа, уповноважена на це Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор обирається на строк визначений в рiшеннi Наглядової ради про його обрання або безстроково. Пiсля закiнчення строку, на який обрано Генерального директора, вiн продовжує виконувати свої повноваження до прийняття Наглядовою радою рiшення щодо припинення його повноважень.Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припиненi Наглядовою радою з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним. У разi, якщо на момент закiнчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою не прийнято рiшення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень.Рiшення про припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою на її засiданнi двома третинами голосiв її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.У випадку грубого порушення вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього або iнших внутрiшнiх положень Товариства Генеральний директор може бути усунений Наглядовою радою вiд виконання своїх обов'язкiв на термiн службового розслiдування щодо таких порушень. Генеральний директор може призначатись на посаду необмежену кiлькiсть разiв. 
Наглядова рада: Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб - акцiонерiв, осiб, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежних директорiв, у порядку, встановленому Статутом Товариства та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засiданнi Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради, або обрати особу, яка виконуватиме повноваження Голови Наглядової ради пiд час його вiдсутностi. Члени Наглядової ради не можуть одночасно здiйснювати повноваження iнших посадових осiб Товариства. Членом Наглядової ради не може бути особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння акцiонерних товариств. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. Кандидати, якi висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: мати повну вищу освiту; мати необхiдний рiвень знань щодо принципiв корпоративного управлiння; мати бездоганну дiлову репутацiю.Не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади члена Наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконання повноважень члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi. Повноваження членiв Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту набрання чинностi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про їх обрання.  Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акцiонера, припиняються, а новий представник набуває повноважень з моменту надходження до Товариства письмового повiдомлення про замiну свого представника. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти), якими передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання договору тощо. Умови цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Вiд iменi Товариства цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти) пiдписуються особою, уповноваженою на це Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 (три) роки. Пiсля закiнчення строку, на який обрано членiв Наглядової ради, вони продовжують виконувати свої повноваження до прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення щодо припинення їх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.Повноваження членiв Наглядової ради можуть бути припиненi достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та договором, що укладається з членами Наглядової ради, в тому числi без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У випадку, якщо повноваження членiв Наглядової ради припинено без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядова рада не має кворуму для проведення засiдань та прийняття рiшень, Товариство протягом трьох мiсяцiв з дати припинення повноважень члена Наглядової ради, внаслiдок чого Наглядова рада не має кворуму, зобов'язане скликати Загальнi збори акцiонерiв Товариства та включити до порядку денного питання щодо вiдкликання повноважень решти членiв Наглядової ради та обрання нового її складу. У випадку, якщо внаслiдок припинення повноважень членiв Наглядової ради Наглядова рада не має кворуму для проведення засiдань, Наглядова рада має право приймати рiшення лише з питань скликання Загальних зборiв для обрання членiв Наглядової ради. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства щодо припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається щодо всього складу Наглядової ради.Члени Наглядової ради можуть переобиратися на посаду на необмежену кiлькiсть термiнiв. 
Будь-якi винагороди або компенсацiї (крiм компенсацiй за невикористану вiдпустку та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України), якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi. 

9) повноваження посадових осіб емітента
Генеральний директор: повноваження: Дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi. Укладати господарськi та iншi угоди, вчиняти iншi правочини. Видавати довiреностi.Вiдкривати рахунки в банках.Розпоряджатися коштами та майном Товариства.Укладати трудовi договори з працiвниками Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором i фiнансовими можливостями пiдприємства.Вiд iменi Товариства пiдписувати колективний договiр та змiни до нього.Вживати до працiвникiв Товариства заохочення та накладати на них стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.Видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв пiдприємства.Звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради.Вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради.Брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради.Призначати першого заступника та заступникiв Генерального директора та розподiляти мiж ними обов'язки.Пiдписувати фiнансову та iншу звiтнiсть, подання якої Товариством до вiдповiдних органiв передбачено чинним законодавством України та нормативно-правовими документами України. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди Генерального директора оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради.
Наглядова рада: Повноваження Голови Наглядової ради: Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.Вiд iменi Наглядової ради звертатись до Генерального директора з вимогою щодо розгляду питання, яке вноситься Наглядової радою. Вiд iменi Наглядової ради вносити питання на розгляд Загальними зборами акцiонерiв або Генеральним директором. Запрошувати на засiдання Наглядової ради осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями. Вiд iменi Наглядової ради звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї та документiв про дiяльнiсть Товариства в межах їх компетенцiї. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв.Скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради.Розподiляти обов'язки серед членiв Наглядової ради, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Наглядової ради.Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї.Вносити питання на розгляд Наглядової ради. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Повноваження Членiв Наглядової ради: Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. 


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ 
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ 
У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІПОЛ»
станом на 31 грудня 2018 року


АКЦІОНЕРАМ,		
УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІПОЛ»,
НКЦПФР


ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  

Інформація про предмет завдання  
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІПОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02131516, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Волинська, будинок 60, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (далі - Закон № 3480-ІV).
Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту  про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року. 

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:  
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента. 

Застосовні критерії 
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження 
Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета
Цей незалежний звіт з надання обґрунтованої впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-ІV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відносна відповідальність практикуючого фахівця
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV на основі отриманих нами доказів.
Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.
Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку. 
Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання. 
На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості
Наша аудиторська фірма ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи  
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 
Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.
В ході перевірки  були використані дані із наступних джерел:
- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2018 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2018 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторінка ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІПОЛ» в мережі інтернет   https://sites.google.com/site/vipolkiev/home.
Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2018 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. 

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф
Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.


Практикуючий фахівець              _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                             
(Сертифікат аудитора №006683)

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:
	відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV та вимогам його статуту; 

відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

Органами управління Товариства є: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор. 
Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.
Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.
У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований Генеральний директор, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.
Відповідно до п. 7.3. ст. 7. чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Відповідно до пп. 7.4.1. п. 7.4. ст. 7. чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. 
Відповідно до ст. 8. чинної редакції статуту Товариства, для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у випадку необхідності, Наглядовою радою може обиратися незалежний аудитор.
Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об’єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління. 

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року. 

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів Товариства від 24 квітня 2018 року (протокол загальних зборів від 24 квітня 2018 № 1). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128
Свідоцтво АПУ за № 4374 від 23.09.2010, видане рішенням АПУ від 23.09.2010 № 220/3 
ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»
Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 
Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10-Б; тел. (044) 222‑69‑41.

 Директор ТОВ «Емкон-Аудит»   _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                             
(Сертифікат аудитора №006683) 

Дата складання звіту                              «22» квітня 2019 року


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
Морозов Валерiй Михайлович
1 271 418
23,3867
1 271 418
0
Морозов Родiон Валерiйович
2 562 431
47,1338
2 562 431
0
Усього
3 833 849
70,5205
3 833 849
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
простi
5 436 500
1,00
Кожна акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, в тому числi права: брати участь в управлiннi Товариством, особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, ознайомлюватись з документами, необхiдними для прийняття рiшень на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, вимагати вiд Товариства iнформацiю про включення акцiонера до перелiку осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, надавати пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вносити пропозицiї щодо кандидатiв до органiв Товариства, вимагати вiд Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадку неприйняття Наглядовою радою рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, такi акцiонери мають право самостiйно скликати та проводити Загальнi збори акцiонерiв Товариства, оскаржувати до суду вiдмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на їх вимогу, призначати представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв та їх представникiв для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям пiдсумкiв голосування, вимагати вiд Товариства проведення аудиторської перевiрки та/або спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, отримувати вiд Товариства вiдшкодування витрат на проведення аудиторської перевiрки за умови прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдшкодування таких витрат, оскаржувати до суду вiдмову у включеннi пропозицiй акцiонера до проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або оскаржувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, отримувати дивiденди, отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, вiльно розпоряджатись належними йому акцiями, акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi, переважне право придбавати у процесi додаткової емiсiї простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, якщо Загальними зборами не буде прийнято рiшення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України, прийняти пропозицiю (оферту) щодо продажу акцiй особi, яка придбала 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, прийняти пропозицiю Товариства щодо продажу акцiй Товариству за їх ринковою вартiстю у порядку та строки, встановленi чинним законодавством України, вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у випадках та порядку та строки, передбаченi чинним законодавством України, одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину вартостi майна (у грошовiй або iншiй формi) Товариства, пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства, отримати акцiї або частки в статутних капiталах товариств-правонаступникiв, у випадку злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю, оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та способами, що передбаченi Статутом Товариства, рiшенням про емiсiю акцiй та договором купiвлi-продажу акцiй, не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за акцiями.

немає
Примітки:
Акцiонери мають iншi права та обов'язки передбаченi чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
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
04.01.2011
01.10/1/11
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi  та Київськiй областi
UA4000109995
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1
5 436 500
5 436 500
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  В звiтному роцi фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.Мета емiсiї - формування статутного фонду. Спосiб розмiщення - вiдкрите. Дострокове погашення не передбачено. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №  01.10/1/11 вiд  04.01.2011 р., видане Територiальним управлiнням  Державної комiсiї  з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та областi в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства.


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

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



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Шадрiн Олександр Михайлович
865
0,01591
865
0
Усього
865
0,01591
865
0

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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
04.01.2011
01.10/1/11
UA4000109995
5 436 500
5 436 500
3 943 014
1 493 486
0
Опис:
Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України"


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:
2 524
2 431
0
0
2 524
2 431
  будівлі та споруди
1 750
1 772
0
0
1 750
1 772
  машини та обладнання
725
637
0
0
725
637
  транспортні засоби
46
2
0
0
46
2
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
3
20
0
0
3
20
2. Невиробничого призначення:
212
1 146,9
0
0
212
1 146,9
  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
190
1 146,9
0
0
190
1 146,9
  інші
22
0
0
0
22
0
Усього
2 736
3 577,9
0
0
2 736
3 577,9
Опис
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) 
будiвлi та споруди - 20 рокiв
машини та обладнання - 5-15 рокiв
транспортнi засоби -7  рокiв
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -5  рокiв
Первiсна вартiсть основних засобiв - 13163,2 тис. грн.
Ступiнь їх зносу - 72,82%.
Ступiнь їх використання - 50 %
Сума нарахованого зносу 9585,3 тис. грн.
Термiни та умови користування основними засобами проводяться з дотриманням усiх норм. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось.
Обмежень на використання майна емiтента немає.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
4 363,3
4 920
Статутний капітал (тис.грн)
5 437
5 437
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
5 437
5 437
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв проводився за Методичними рекомендацiями по визначенню чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшеннями  ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485
Висновок
Вартiсть чистих активiв  менша вiд статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не дотриманi.

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

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

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
53,4
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
1 592,8
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1 646,2
X
X
Опис
До рядка "Iншi зобов'язання та забезпечення" вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: за  розрахунками зi страхування-16,8; розрахунками з оплати працi -52; Iншi поточнi зобов'язання-1524,
Товариство не має зобов'язань за кредитами банкiв, цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової допомоги на зворотнiй основi.


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
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044)482-52-15
Факс
(044)591-04-00
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37153128
Місцезнаходження
02068, м.Київ, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.09.2010
Міжміський код та телефон
(044) 222 69 41
Факс
(044) 222 69 41
Вид діяльності
Аудиторська палата України
Опис
Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту (пiдтвердження фiнансової звiтностi за 2017 рiк).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
23697280
Місцезнаходження
03087, м.Київ, вул. Єреванська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 263236
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.08.2013
Міжміський код та телефон
044-594-11-62
Факс
044-594-11-62
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" обслуговує Товариство щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникiв цiнних паперiв Товариства. Виконання функцiй депозитарної установи. Вступ в дiю лiцензiї - 12.10.2013р. Термiн дiї - необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне пiдприємство  "ТА - ЕКСПЕРТ - СЕРВIС"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
36819974
Місцезнаходження
02000, м.Київ, вул. Костянтинiвська, 22/17, офiс 14
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
942/17
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Фонд державного майна
Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.09.2017
Міжміський код та телефон
(044) 209-53-12
Факс
(044) 209-53-12
Вид діяльності
Оцiнювач майна
Опис
оцiнювач майна для встаногвлення реальної вартостi виробничого обладнання.


СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "ВIПОЛ"
за ЄДРПОУ
02131516
Територія
м.Київ, Солом'янський р-н
за КОАТУУ
8038900000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Друкування іншої продукції
за КВЕД
18.12
Середня кількість працівників, осіб: 29
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 03151, м.Київ, вул. Волинська, 60, (044) 246-27-33

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



Основні засоби
1010
2736
3577,9
    первісна вартість
1011
13312
13163,2
    знос
1012
(10576)
(9585,3)
Інші необоротні активи
1090
175
0
Усього за розділом I
1095
2911
3577,9
II. Оборотні активи



Запаси
1100
1161
254,3
Поточна дебіторська заборгованість
1155
1558
1628,3
Гроші та їх еквіваленти
1165
905
361,8
Інші оборотні активи
1190
79
187,2
Усього за розділом II
1195
3703
2431,6
Баланс
1300
6614
6009,5

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



Капітал
1400
5707
5710,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-787
-1347
Усього за розділом I
1495
4920
4363,3
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги
1615
63
0
    розрахунками з бюджетом
1620
163
53,4
    розрахунками зі страхування
1625
55
16,8
    розрахунками з оплати праці
1630
175
52
Інші поточні зобов'язання
1690
1238
1524
Усього за розділом III
1695
1694
1646,2
Баланс
1900
6614
6009,5
Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе  вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. 

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-мc
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
8388,5
15734
Інші доходи
2160
474,3
348
Разом доходи (2000 + 2160)
2280
8862,8
16082
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(4963,5)
(12545)
Інші витрати
2165
(4407,2)
(3875)
Разом витрати (2050 + 2165)
2285
(9370,7)
(16420)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-507,9
-338
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 
2310
0
0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)
2350
-507,9
-338
Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе  вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. 

Керівник				Кокодзєй Є. В.

Головний бухгалтер			Щербина В. I.
XVI. Твердження щодо річної інформації
генеральний директор Кокодзєй Є. В. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
24.04.2018
25.04.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018
25.04.2018
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018
24.04.2018
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


