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Шановні акціонери! 
 

  У звітному періоді наглядова рада працювала у складі представників двох юридичних 
осіб, які були обрані загальними зборами акціонерів. 

  У своїй роботі наглядова рада Товариства  керується чинним законодавством, 
Статутом Товариства та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. 

  На засіданнях наглядової ради розглядалися питання перспективного розвитку 
Товариства на найближчий час, отримання прибутку для товариства і акціонерів. 

  За звітний період 2011 року проведено 4 засідання наглядової ради, на яких 
розглядалися питання, що входять в компетенцію ради, основні з них такі як: 

- Підсумки роботи Товариства за 2010 р. і основні напрями діяльності акціонерного 
товариства на 2011 р.;          

-  Про проведення загальних зборів акціонерів Товариства; 
- Розгляд висновків  ревізійної комісії, проектів звіту правління і рішень загальних 

зборів акціонерів;       
- Затвердження фінансових планів на 2012 рік; 
- Затвердження форм звітності Товариства за 2012 рік; 
- Придбання основних засобів Товариства у 2011 році. 

 
У минулому році наглядова рада виконувала обов'язки, покладені на нього 

Статутом товариства і Положенням про наглядову раду, працюючи у контакті з 
керівництвом Товариства. 
      Достовірність даних фінансової діяльності товариства за 2011 рік перевірена 
аудитором. 
       Звіт ревізійної комісії представлений керівнику Товариства і наглядовій раді. 
        Розбіжностей з основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності 
(балансу) ведення касових операцій і аналізу фінансового стану Товариства між 
перевіряючими органами немає. 
      Сьогодні ми повинні дати оцінку діяльності керівника  Товариства. 
      Директор – головний редактор здійснює свою діяльність відповідно до 
зареєстрованого статуту Товариства. 
      На думку Наглядової ради Товариства діяльність директора Товариства була 
спрямована на вирішення питань пов'язаних з поточною діяльністю Товариства та 
перспективними планами розвитку, а також розвиток господарської діяльності Товариства 
і поліпшення умов роботи співробітників.       
      Про фінансовий стан Товариства  в 2011 році детально доповість акціонерам 
Директор – головний редактор Токарський М.М.  
      На думку Наглядової ради фінансовий стан підприємства в 2011 році погіршився. 
   
Наглядова рада вважає за доцільне: 
  
1. Рекомендувати правлінню продовжити фінансово - господарську діяльність 
Товариства, домагаючись рішення усіх проблем в роботі товариства. 
2. Особливу увагу приділити економічним показникам роботи, домагаючись 
отримання прибутку підприємства. 



3. Врахувати недоліки в роботі Товариства в 2011 році і направити усі зусилля на їх 
усунення. 

 
Прошу збори затвердити результати діяльності товариства за 2011 рік, річні звіти і 

баланси Товариства за 2011 рік..  
     Одночасно звертаю Вашу увагу, що згідно ст.70 Закону України "Про акціонерні 
товариства" якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів не можливо 
визначити які значні правочини необхідно буде заключати товариству, то збори 
можуть заздалегідь схвалити їх укладення за характером і граничній вартості 
активів, але не більше, ніж в продовж одного року.  
  Враховуючи особливості виробничої діяльності Товариства та необхідність 
безперебійного забезпечення друку газети може виникнути необхідність в 
укладанні договорів на суму що перевищує ліміт передбачений статутом для 
прийняття єдино особового рішення керівником підприємства.  
   Тому Наглядова рада пропонує  в проекті по п. 7 порядку денного схвалити 
попереднє укладення договорів в 2012 р. на постачання паперу. 
  У разі відсутності потреби в укладанні зазначених значних правочинів 
пропонує зняти дане питання з порядку денного. 
           Також  вважаю за необхідне звернути Вашу увагу на те, що на даний час 
виникла необхідність у збільшенні статутного капіталу Товариства, що в 
подальшому позитивно вплине на його господарську діяльність. 
 
     Дякую за увагу. 
 
 
     Голова Наглядової ради 
     Доброван І.Р.                     ____________________ 
 


