Титульний аркуш

23.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 23-1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

в.о. голови правлiння



Андрушко Б.М.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство "Бориславська взуттєва фабрика"
2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05468245
4. Місцезнаходження: 82300, Україна, Львівська обл., - р-н, Борислав, Шевченка, 142
5. Міжміський код, телефон та факс: 0324852257, -
6. Адреса електронної пошти: bwf@online.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): , 
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: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
swf.emiti.net
23.04.2019

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

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

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

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)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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

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

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

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

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

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

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

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

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
У звiт включено iнформацiю вiдповiдно до  глави 4 Роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. 
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:  
Роздiл 2. Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi 
Роздiл 3. Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах.
Роздiл 4. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.
Роздiл 5. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств
Роздiл 6. Товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
Роздiли 7,8 Товариство за звiтний перiод не мало судових справ та штрафних санкiй емiтента.
Роздiл 12-15. Товариством не заповнюється.
До Розiдлу 17 п.2-6. Товариство не випускало iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери,  крiм простих iменних акцiй.  Придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Роздiл 18 . Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Роздiл 19-20. Товариство не володiє iнформацiєю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства.
Роздiл 20. Працiвники товариства не володiють акцiями товариства.
Роздiл 21. Iнформацiї 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 за звiтний 2018 рiк не виникало.
Роздiл 22. Товариством не заповнюється.
Роздiл 23 . За звiтний 2018 рiк виплата дивiдендiв не проводилась
Роздiл 24. п.4-5. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Роздiли 25-28 Товариством не заповнюються.
Роздiл 30. Аудит фiнансової звiтностi незалежним аудитором не проводився.
Роздiл 31. Товариством не заповнюється, оскiльки не являється поручителем щодо забеспечення випуску боргових паперiв.
Роздiл 33. У Товариства  немає акцiонерних або корпоративних договорiв.
Роздiл 34 У Товариства  немає договорiв та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством.
Роздiл 35. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Вiдкрите акцiонерне товариство "Бориславська взуттєва фабрика"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АОО №368480
3. Дата проведення державної реєстрації
	05.10.1995
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	20008
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)
	7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	15.20 - Виробництво взуття
	д/в - д/в
	д/в - д/в
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ЗГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
	325321
3) Поточний рахунок
	26006060746400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	д/в
5) МФО банку
	д/в
6) Поточний рахунок
	д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбулось. Усi виробничi пiдроздiли знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.

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
Фонд оплати працi всього(тис.грн)- 287.0 тис.грн. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв -7. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом немає. Вiдповiдно до попереднього перiоду фонд оплати працi збiльшився на 90.6 тис.грн. Кадрової програми немає.  

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї не поступали.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На протязi 2018 року пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало подотковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв.Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с)БО7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах-вимогах П(с)БО8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 "Закону України" "Про оподаткування прибутку пiдприємств",а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Пiдприємство в 2018 роцi перiодично працювало по пошиттю верхiв взуття на умовах давальницької сировини. Примiщення надавались в оренду.

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 
Протягом 5 рокiв придбання активiв для господарської дiяльностi не було. Протягом 5 рокiв був вiдчуджений транспортний засiб на суму 16000 гривень. В перспективi пiдприємство не планує придбання активiв для господарської дiяльностi. 

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
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Обмежень на використання майна не має. Умови використання основних засобiв нормальнi. Основнi засоби, в тому числi i будiвлi використовуються на 15%, всi активи закрiпленi за вiдповiдальними особами, знаходяться в закритому примiщеннi на територiї пiдприємства.Виробництво не наносить шкоди навколишньому середовищу, так як шкiдливi викиди в атмосферу вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення або реконструкцiя на найближчi роки не планується.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На виробничi процеси пiдприємства суттєво впливає економiчна криза, високi податки, вiдсутнiсть обiгових коштiв, морально i фiзично застарiле обладнання. Виробничi будiвлi потребують негайного ремонту.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Самофiнансування. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство не планує проводити реконструкцiю та розширяти виробництво.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не здiйснювались.

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
Iншої суттєвої iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв не має.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонери ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика"
Згiдно реєстру акцiонерiв ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" по стану на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв
Правлiння
Правлiння ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" у кiлькостi 10 членiв виконавчого комiтету
В.О.Голови правлiння  - Андрушко Богдан Мирославович
Член правлiння, заступник голови правлiння - Чистякова Галина Зеновiївна
Член правлiння - Андрушко Ольга Iванiвна
Член правлiння - Монастирська Нiна Євгенiвна
Член правлiння - Капко Оксана Осипiвна
Член правлiння - Олiйник Зiнаїда Григорiвна
Член правлiння - Корконiшко Галина Iванiвна
Член правлiння - Iваночко Степанiя Миколаївна
Член правлiння -Федiв Нiна Володимирiвна
Член правлiння-головний бухгалтер - Iльяш Мирослава Василiв
Спостережна рада
Спостережна рада у кiлькостi 5 осiб
Голова Спостережної Ради Панiв Марiя Михайлiвна
Член спостережної ради Iшутiн Якiв Георгiйович
Член Спостережної ради Череднiченко Людмила Леонiдiвна
Член Спостережної Ради Блажкевич Марiя Йосипiвна
Член Спостережної ради МПП "Анко" (ЄДРПОУ 13830080)
Ревiзiйна комiсiя
Ревiзiйна комiсiя у складi 3 особи.
Голова Ревiзiйної комiсiї Вишневська Орислава Стефанiвна
Член Ревiзiйної комiсiї Ковiвчак Ольга Йосипiвна
Член ревiзiйної комiсiї  Юзефович Степанiя Миколаївна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова Спостережної ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Панiв Марiя Михайлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	Середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Бориславська взуттєва фабрика" - технолог
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.08.2001, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Скликання та проведлення засiдань Спостережної ради, укладання контракту з Головою правлiння. Участь в засiданнях Спостережної ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства (стаття 8.3.2.) та положення "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1) Посада
	Член Спостережної ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Iшутiн Якiв Георгiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	середня
6) Стаж роботи (років)
	42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" - електрик
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.08.2001, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь в засiданнях Спостережної Ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються Статутом товариства (8.3.2) та положенням "Про Спостережну раду".Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член Спостережної Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Череднiченко Людмила Леонiдiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1965
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" - технiк-технолог
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.08.2001, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом пiдприємства (8.3.2) та положенням " Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член Спостережної ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Блажкевич Марiя Йосипiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	Середня-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Бориславська взуттєва фабрика" - iнженер по нормуванню працi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.08.2001, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Спостережної Ради, вирiшення питань. що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.8.3.2.) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	в.о. голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Андрушко Богдан Мирославович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1949
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	51
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Директор приватного пiдприємства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Скликання та проведення засiдання Правлiння, визначення порядку денного засiдання. Розпорядження майном Товариства у межах повноважень згiдно Статуту, представлення товариства без довiренностi i перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння.Повноваження визначаються Статутом товариства (стаття 8.4) та положенням " Про Правлiння". Розмiр винагороди за виконання обовязкiв Голови правлiння визначаються умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член Правлiння, заступник в.о. голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Чистякова Галина Зiновiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Бориславська взуттєва фабрика" - головний економiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом Товариства ( стаття 8.4) та положення "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Андрушко Ольга Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" - начальник ВП i ЗП
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань,що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства (Стаття 8.4) та Положенням "Про правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Монастирська Нiна Євгенiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" - головний iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом товариства (Стаття 8.40) та положенням "Про Правлiння" Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Капко Оксана Осипiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Бориславська взуттєва фабрика" - начальник технологiчного вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях правлiння,вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства (Стаття 8,4) та положенням Правлiння. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Корконiшко Галина Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика"- завiдуюча складом готової продукцiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом Товариства (Стаття 8.4) та Положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Федiв Нiна Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1959
5) Освіта
	середня
6) Стаж роботи (років)
	23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Бориславська взуттєва фабрика" - складальник верху взуття
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Правлiння,вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства (Стаття 8.4) та положенням "Про правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння - головн й бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Iльяш Мирослава Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	середня
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Бориславська взуттєва фабрика" - бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз Законом України"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (Стаття 8.4) та Положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член Спостережної ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	МПП фiрма "Анко"
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	13830080
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	-
6) Стаж роботи (років)
	3
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.04.2015, обрано 5 рокiв
9) Опис
	Представник юридичної особи МПП"Анко", ЄДРПОУ 13830080, яке володiє 33095 акцiями, що складає 8,27%. Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються Статутом товариства (п.8.3.2.) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вишневська Орислава Стефанiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1951
5) Освіта
	середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.08.2001, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваженя визначаються статутом товариства (Стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ковiвчак Ольга Йосипiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.08.2001, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiтi та балансi пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (Стаття 8.5.) та положення "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Юзефович Стефанiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ"Бориславська взуттєва фабрика" - заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.08.2001, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiтi та балансi пiдприємства. Повноваження визначаються Статутом Товариства (Стаття 8.5.) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю.".Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Олiйник Зiнаїда Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Начальник розкрiйного цеху
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом Товариства (Стаття 8.4) та Положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Iваночко Степанiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	середня
6) Стаж роботи (років)
	33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	завiдуюча центральним складом
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.07.1999, обрано до вiдкликання з посади
9) Опис
	Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом товариства (Стаття 8.40) та положенням "Про Правлiння" Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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
Член спостережної ради
Iшутiн Якiв Георгiйович

310
0,08
310
0
Член Спостережної ради
Череднiченко Людмила Леонiдiвна

640
0,16
640
0
Член Спостережної Ради
Блажкевич Марiя Йосипiвна

310
0,08
310
0
в.о.голови правлiння
Андрушко Богдан Мирославович

2 640
0,66
2 640
0
Член правлiння, заступник голови правлiння
Чистякова Галина Зеновiївна

4 010
1
4 010
0
Член правлiння
Андрушко Ольга Iванiвна

8 006
2
8 006
0
Член правлiння
Монастирська Нiна Євгенiвна

2 610
0,65
2 610
0
Член правлiння
Капко Оксана Осипiвна

310
0,08
310
0
Член правлiння
Олiйник Зiнаїда Григорiвна

310
0,8
310
0
Член правлiння
Корконiшко Галина Iванiвна

310
0,08
310
0
Член правлiння
Iваночко Степанiя Миколаївна

1 510
0,38
1 510
0
Член правлiння
Федiв Нiна Володимирiвна

310
0,08
310
0
Член правлiння-головний бухгалтер
Iльяш Мирослава Василiвна

0
0
0
0
Член Спостережної ради
МПП "Анко"
13830080
33 095
8,27
33 095
0
Голова Спостережної Ради
Панiв Марiя Михайлiвна

310
0,08
310
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Вишневська Орислава Стефанiвна

310
0,08
310
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Ковiвчак Ольга Йосипiвна

310
0,08
310
0
Член ревiзiйної комiсiї
Юзефович Степанiя Миколаївна

310
0,08
310
0
Усього
55 611
14,64
55 611
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi
20823070
79000, Україна, Львівська обл., - р-н, Львiв, Сiчових Стрiльцiв, 3
100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство займається пошиттям заготовок верху взуття. В перспективi планується розширення надання послуг це пошиття галантерейних виробiв. Ведуться перемовини з iноземними партнерами про спiльну працю. Все це дасть можливiсть в майбутнi два три роки збiльшити надання послуг в двiчi..

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство займається в основному пошиттям заготовок верху взуття. За останнi роки у товариства Чистий дохiд , 2018р. -141,5 тис.грн, 2017р.-211,8 тис.грн, Чистий прибуток(збиток) 2018р. прибуток(збиток) +220,7 тис.грн, 2017р. прибуток(збиток) +13,9 тис.грн .

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:
укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв за звiтний перiод не вiдбувалось

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
Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає;

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство має схильнiсть до наступних ризикiв: 1) ринкового ризику - знецiнення фiнансового iнструменту через вплив майбутнiх ринкових умов (змiна вартостi валюти, ринкових цiн та процентної ставки). Товариство не пiддається: валютному ризику оскiльки не здiйснює валютнi операцiї та ризику коливань процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Товариство пiддається цiновому ризику внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. 2) ризику втрати лiквiдностi, оскiльки iснує дефiцит обiгових коштiв; 3) кредитного ризику оскiльки iснує ймовiрнiсть, що контрагент (дебiтор) не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння, оскiльки Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Акцiї Товариства не включенi в списки фондових бiрж та Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводиться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

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
; Iнформацiї щодо вiдхилень вiд положень  кодексу корпоративного управлiння не наводиться оскiльки Товариство немає власного кодексу та не користується кодексами iнших суб'єктiв.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились


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)
За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились

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)
За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились

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)
За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились

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 
За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились
Інше (зазначити)
За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети не створенi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети не створенi

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

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Панiв Марiя Михайлiвна
Голова Спостережної ради
X

Опис:

Iшутiн Якiв Георгiйович
Член Спостережної ради
X

Опис:

Череднiченко Людмила Леонiдiвна
Член Спостережної ради
X

Опис:

Блажкевич Марiя Йосипiвна
Член Спостережної ради
X

Опис:

МПП "Анко"
Член Спостережної ради
X

Опис:
-

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)
-

X

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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
Протягом останнiх 5 рокiв члени Спостережної ради не обирались

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Не проводились

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
-

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Андрушко Богдан Мирославович - голова правлiння - директор
Чистякова Галина Зiновiвна - заст.. голови правлiння - начальник планового вiддiлу
Монастирська Нiна Євгенiвна - член правлiння - головний iнженер
Андрушко Ольга Iванiвна - член правлiння - началник вiддiлу працi
Капко Оксана Осипiвна - член правлiння - технолог
Корконiжко Галина Iванiвна - член правлiння - зав. Складом
Олiйник Зiнаїда Григорiвна - член правлiння -майстер розкрiйного цеху
Iваночко Стефанiя миколаївна - член правлiння, голова профспiлки
Iльяш Мирослава Василiвна - член правлiння - головний бухгалтер.
Федiв Нiна Володимирiвна - член правлiння - складальник верху взуття

Функцiональнi обов'язки голови пралiння. Заступника i членi передбачено в статутi товариства
Опис
-

Примітки
- 

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

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
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
так
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
так
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
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
так
ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
-

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
так
ні
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган
X

Інше (зазначити)
-

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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
-

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
МПП "АНКО"
13830080
8,27

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
400 160
0
Iнформацiї щодо обмеження немає


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
Посадовi особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Вiдповiдно Статуту директор обирається, термiном на 3 роки та звiльняється за рiшенням Наглядової на засiданнi Наглядової ради . 
За Статутом Товариства Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами термiном на 3 роки. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється -за комулятивним голосуванням. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За Статутом Товариства без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається на засiданнi Наглядової ради Товариства. 
За Статутом Товариства Ревiзор Товариства обирається, термiном на 3 роки та вiдкликається Загальними зборами.


9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовку Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. 
Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзора. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
В зв'зяку з вiдсутнiстю коштiв послуги аудитора не замовлялись

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



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
19.10.1999
237/13/1/99
Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UА4000040737
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,05
400 160
20 008
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Факти лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було. Станом на 31.12.2017 р.. форма iснування акцiй не переведена у бездокументарну форму, реєстр реєстратором передано до ПАТ "Нацiональний депозитарiй 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:
53,9
59,2
0
0
53,9
59,2
  будівлі та споруди
33,1
30,9
0
0
33,1
30,9
  машини та обладнання
20,8
28,3
0
0
20,8
28,3
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
53,9
59,2
0
0
53,9
59,2
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року складає 641,3 тис. грн., ступiнь зносу 99,98%, ступiнь використання 4%, решта основних засобiв не використовується через вiдсутнiсть виробництва. Змiна вартостi основних засобiв, дооцiнка чи уцiнка не проводилася. Проводиться перiодичний техогляд основних засобiв та механiзмiв. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
231,8
11,1
Статутний капітал (тис.грн)
20
20
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
20
20
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснюється згiдно з методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070,100-250 та 270 активу балансу пiдприємства. Вираховуємо суму цих рядкiв (S.1)Розраховуємо суму зобовязань, як суму рядкiв 440-460,500-610, та Пасиву балансу (S2).Вартiсть чистих активiв визначається як S1-S2.
Висновок
Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про вiдповiднiсть вимогам ст.155 ЦК України.

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
23,7
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
178,3
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
202
X
X
Опис
iншi зобовязання належить поточна кредиторська заборгованiсть: за товари, роботи, послуги -0 тис.грн., за розрахунками зi страхування - 23.8 тис.грн., розрахунками з оплати працi - 121.5 тис.грн., iншi поточнi зобовязання - 71.9 тис.грн. 


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Бориславська взуттєва фабрика"
за ЄДРПОУ
05468245
Територія
Львівська область, м.Борислав
за КОАТУУ
4610300000
Організаційно-правова форма господарювання
Відкрите акціонерне товариство
за КОПФГ
231
Вид економічної діяльності
Виробництво взуття
за КВЕД
15.20
Середня кількість працівників, осіб: 5
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 82300, Львівська обл., - р-н, Борислав, Шевченка, 142, 0324852257

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



Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
53,9
59,2
    первісна вартість
1011
726,7
641,3
    знос
1012
(672,8)
(582,1)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
53,9
59,2
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
161,3
143,2
    у тому числі готова продукція
1103
95,1
82,8
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
16,4
16,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
13,5
211,1
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
1,2
3,9
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
192,4
374,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
246,3
433,8

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
20
20
Додатковий капітал
1410
799,8
799,8
Резервний капітал
1415
5
5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-813,7
-593
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
11,1
231,8
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: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
0
0
    розрахунками з бюджетом
1620
18
23,7
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
23,8
15,6
    розрахунками з оплати праці
1630
121,5
92,1
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
71,9
70,6
Усього за розділом III
1695
235,2
202
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
246,3
433,8
Примітки: -

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
141,5
211,8
Інші операційні доходи
2120
552,7
337,9
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
694,2
549,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(172,1)
(208,9)
Інші операційні витрати
2180
(301,4)
(326,9)
Інші витрати
2270
(0)
(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(473,5)
(535,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
220,7
13,9
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
220,7
13,9
Примітки: -

Керівник				Андрушко Б.М.

Головний бухгалтер			Iльяш М.В.
XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки вiдомо керiвництву Товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовi результати Товариства. Звiт про управлiння включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства та iснуючi проблеми. Аудиторська перевiрка не замовлялась i не здiйснювалась.




