ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ «Вторинні ресурси»
про роботу за 2016 рік
Шановні акціонери!
Із звіту правління Вам вже відомо, що у 2016 році акціонерне товариство «Вторинні ресурси»
працювало в складних економічних умовах, що в значній мірі позначилось на роботі всіх підрозділів
товариства. Завдяки узгодженій роботі органів управління товариства, поміркованій політиці
керівництва, своєчасному і ефективному реагуванню на труднощі і проблеми, що виникали, вдалося
мінімізувати вплив економічної кризи на підприємство, однак повністю уникнути його негативних
проявів, на жаль, виявлялось неможливо.
Щодо діяльності наглядової ради, то вона свою роботу здійснює на підставі чинного
законодавства України, статуту Товариства і внутрішніх нормативних документів.
У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», наглядова рада є органом, який
представляє інтереси акціонерів під час перерви між проведенням загальних зборів акціонерів в межах
компетенції, визначеної статутом, а також контролює діяльність правління.
За період, що минув з дати проведення попередніх щорічних загальних зборів акціонерів, що
проводились 20 квітня 2016 року, до сьогоднішнього дня будь-яких заяв від акціонерів про порушення
їх прав та інтересів наглядовій раді не надходило.
У звітному періоді регулярно проводились засідання Наглядової ради Товариства, в тому числі
спільно із правлінням, що дозволило оперативно вирішувати поточні питання діяльності акціонерного
товариства, дало можливість органам управління більш глибоко вивчити стан справ, реально оцінити
ситуацію, що складається, і своєчасно вживати заходи по вирішенню виникаючих проблем.
На засіданнях Наглядової ради Товариства розглядались питання, віднесені статутом товариства
до її компетенції, зокрема, які стосуються розпорядження основними фондами; в необхідних випадках
узгоджувались умови придбання основних засобів, в тому числі техніки і обладнання; приділялась увага
вирішенню соціальних питань, пов’язаних із покращенням умов праці працівників на підприємстві, а
також питанням утримання об’єктів соціальної інфраструктури; розглядались питання підготовки і
проведення загальних зборів.
Слід відзначити, що незважаючи на труднощі, підприємство продовжує працювати в напрямку
освоєння нових методів господарювання, проведення ефективної цінової політики, аналізу
господарської діяльності, підвищенню оперативності управління.
Наглядова рада відзначає, що головним підсумком діяльності правління є те, що в сьогоднішніх
непростих умовах ПАТ «Вторинні ресурси» продовжує стабільно працювати, вживаються заходи до
збільшення обсягів заготовки, нарощування обсягів продукції.
Питання діяльності правління в 2016 році були розглянуті на засіданні Наглядової ради. За
підсумками розгляду Наглядова рада прийняла рішення рекомендувати загальним зборам акціонерів
визнати діяльність правління в 2016 році задовільною.
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