Титульний аркуш

27.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1/20012022
(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



Фуркало Iгор Савич
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Лакталiс-Миколаїв"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23624594
4. Місцезнаходження: 54018, Миколаївська обл., м. Миколаїв, ВУЛИЦЯ ВИНОГРАДНА, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (0512) 765237, (0512) 765231
6. Адреса електронної пошти: Anna.Kuzovleva@lactalis.com.ua
7. 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 (у разі здійснення оприлюднення): 
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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://23624594.smida.gov.ua/
27.01.2022

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
X
3. Інформація про посадових осіб емітента
X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. Відомості про цінні папери емітента:

    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

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

8. Інформація про вчинення значних правочинів

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

10. 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 та 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

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

13. Інформація про заміну управителя

14. Інформація про керуючого іпотекою

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

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

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

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

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

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

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

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:
 До складу змiсту промiжної звiтностi за 4 квартал 2021 рокуу звязку з вiдсутнiстю данних  не включени наступнi форми  :

6. Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах.

7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря.

8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв.

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.

10. 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 та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв.

13. Iнформацiя про замiну управителя.

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою.

15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв.

16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом.

17. Iнформацiя про iпотечне покриття:

1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття;

2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;

3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду;

4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття.

18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв.

 Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Згiдно з Постановою КМУ № 419 вiд 28.02.2000 року п.2 абз.15,  пiдприємства, якi складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в державному секторi, складають промiжну фiнансову звiтнiсть, яка охоплює вiдповiдний перiод (I квартал, перше пiврiччя, дев'ять мiсяцiв), наростаючим пiдсумком з початку звiтного року у складi балансу та звiту про фiнансовi результати.

Також згiдно с Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв за 4 квартал не розкривається наступна iнформацiя:

iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;

промiжна фiнансова звiтнiсть;

висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi;

твердження щодо промiжної iнформацiї.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Лакталiс-Миколаїв"
2. Дата проведення державної реєстрації
	08.02.1999
3. Територія (область)
	Миколаївська обл.
4. Статутний капітал (грн) 
	69795207
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
7. Середня кількість працівників (осіб)
	259
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.51 -  Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);
9. Органи управління підприємства
	Загальнi збориНаглядова РадаРевiзорГенеральний директор
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа
Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
АТ "Б.С.А. IНТЕРНАСIОНАЛЬ"
Бельгiя, 1070, ВУЛИЦЯ ВЕТЕРIНЕР БУДИНОК 22Ф, БРЮССЕЛЬ(АНДЕРЛЕХТ)
0443.205.1
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
	0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614
2) IBAN
	UA203006140000026002500345766/UAH
3) поточний рахунок
	UA203006140000026002500345766/UAH
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614
5) IBAN
	UA023006140000026003500345765/EUR
6) поточний рахунок
	UA023006140000026003500345765/EUR

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
придбання, зберiгання, використання та знищення прекурсорiв списку 2 таблицi  IV
д/в
09.04.2020
Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
09.04.2025
Опис
лiцензiя на придбання, зберiгання, використання та знищення прекурсорiв списку 2 таблицi   IV видана Державною службою України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Перший заступник Генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Бурхан Ганна Володимирiвна
3. Рік народження
	1987
4. Освіта
	вища технологiчна оствiта
5. Стаж роботи (років)
	9
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв", 23624594, директор з виробництва ПрАТ  "Лакталiс-Миколаїв"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю.

 Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює розмiру  заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада, яку особа займала протягом останiх 5 рокiв: директор з виробництва ПрАТ  "Лакталiс-Миколаїв", перший заступник Генерального директора ПрАТ  "Лакталiс-Миколаїв".







1. Посада
	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Фуркало Iгор Савич
3. Рік народження
	1961
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв", 23624594, займав посаду заступника Генерального директора ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв" 
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю.. 

Виконавчий орган товариства - генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень та дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i законом.

Розмiр виплаченої Генерального директора винагороди дорiвнює розмiру його заробiтної плати вiдповiдно до умов контракту.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада, яку особа займала протягом останнiх 5 рокiв: Генеральний директор ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв".



1. Посада
	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Горбенко Анатолiй Iванович
3. Рік народження
	1961
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АКБ "Градобанк", 09808132, гол. бухгалтер фiлiї АКБ "Градобанк"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Розмiр виплаченої винагороди головному бухгалтеру дорiвнює розмiру його заробiтної плати згiдно з щтатним розписом.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж роботи 42 рокiв. 

Посада, яку особа займала протягом останнiх 5 рокiв:    головний бухгалтер ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв".



1. Посада
	Голова Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Буреєв Андрiй Анатолiйович
3. Рік народження
	1971
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЗАО "Лакталис Восток", 1027700247596, керуючий директор по СНД - ЗАО "Лакталис Восток" (РФ);
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. 

Наглядова рада товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та захист прав його акцiонерiв. Посадовi особи органiв товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства. Посадовi особи органiв товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж роботи 17 рокiв

Основна посада - керуючий директор по СНД - ЗАО "Лакталис Восток";

Посадова особа є представником єдиного акцiонера. 

Посадова особа є представником єдиного акцiонера. 

Посада, яку особа займала протягом останнiх 5 рокiв: керуючий директор по СНД - ЗАО "Лакталис Восток"





1. Посада
	Заступник Голови Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Рушчик Ренато
3. Рік народження
	1958
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	"Садиа С.А., 00000000, попередня посада, яка особа займала протягом останiх 5 рокiв: директор  "Садиа С.А." 


7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариством.

Наглядова рада товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та захист прав його акцiонерiв. Посадовi особи органiв товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства. Посадовi особи органiв товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочин. Стаж роботи 24 роки.

 посада, яку особа займала протягом останнiх 5 рокiв: генеральний директор ДП "Лакталiс-Україна"

Посадова особа є представником єдиного акцiонера. 



1. Посада
	Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Мiшель Франсуа Жак Пельє
3. Рік народження
	1959
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	 "Groupe Lactalis"., 00000000, Директор з аудиту, правових питань та ризик-менеджменту "Groupe Lactalis".
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. 

Наглядова рада товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та захист прав його акцiонерiв. Посадовi особи органiв товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства. Посадовi особи органiв товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж роботи 24 роки.

Посада, яку особа займала протягом останнiх 5 рокiв: Директор з аудиту, правових питань та ризик-менеджменту "Groupe Lactalis".

Посадова особа є представником єдиного акцiонера. 





1. Посада
	Ревiзор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Свистунова Ольга Сергiївна
3. Рік народження
	1986
4. Освіта
	вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
	15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв", 23624594, головний економiст планово-економiчного вiддiлу  ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Посадовi особи  товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства. Посадовi особи органiв товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.Ревiзiор товариства проводить перевiрки (здiйснює контроль) господарсько-фiнансової дiяльностi товариства. Ревiзiор пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам, а в перiод мiж загальними зборами - наглядовiй радi. Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених вiдомостей у його висновках.

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах (крiм заробiтної плати) посадовiй особi емiтента не виплачувалась.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада, яку особа займала протягом останнiх 5 рокiв: провiдний економiст планово-економiчного вiддiлу ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв"

головний економiст планово-економiчного вiддiлу ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв", начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв"

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер 
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29.03.2011
175/1/11
МТУ ДКЦПФР
UA4000075519
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
981
70020
68689620
98,42
Опис
У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх бiржових та позабiржових ринках не здiйснювалась. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (до лiстингу) не було.
29.06.2010
8/14/1/10
МТУ ДКЦПФР
UA4000075527
Акція привілейована бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
981
1127
1105587
1,52
Опис
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх бiржових та позабiржових ринках не здiйснювалась. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (до лiстингу) не було.

ХV. Проміжний звіт керівництва
 30.04.2021 року рiшенням  № 35 єдиного власника цiнних паперiв ПрАТ "Лакталiс-Миколаїв"  були розглянутi  наступнi питання:

 1. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк;

2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора;

3. Затвердження порядку розподiлу прибутку та збиткiв за 2020 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;

ВИРIШЕНО: 

З першог питання: Затвердити рiчний звiт та  баланс Товариства за 2020 рiк.

З другого питання: 1. Прийняти до вiдома звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть Наглядової Ради протягом 2020 року. Дiяльнiсть Наглядової Ради визнати задовiльною.

2. Прийняти до вiдома звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. Дiяльнiсть виконавчого органу  визнати задовiльною.

3. Прийняти до вiдома Звiт Ревiзора  за 2020 рiк та затвердити висновок Ревiзора щодо дiяльностi Товариства. Роботу Ревiзора визнати задовiльною.

З третього питання: 1. Нарахувати дивiденди в розмiрi 165 838,00 гривень по привiлейованим iменним акцiям, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. 

2. Дивiденди власнику простих акцiй Товариства не нараховувати.

3. Балансовий прибуток за 2020 рiк у сумi  96 489 789,00  гривень спрямувати на поповнення страхового (резервного) фонду Товариства.



Важливих подiй, якi б мали значний вплив на фiнансову звiтнiсть, у звiтному перiодi не вiдбулось. Основними ризиками, притаманними дiяльностi емiтента є: ризик лiквiдностi, ринковий ризик, валютний ризик. Емiтент проводить гнучку полiтику управлiння ризиками, що направлена на виявлення та аналiз ризикiв, встановлення належних лiмiтiв i засобiв контролю за ними.


