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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 05491072 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 61020, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд. 88 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

 (57)-752-28-03, (57)-752-28-03 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 drah@emitent.net.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії  
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 

 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку   

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://agrochim.

com.ua в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:  

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

    в) банки, що обслуговують емітента X 

    г) основні види діяльності X 

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

    е) інформація про рейтингове агентство  

    є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

    а) інформація про випуски акцій емітента X 

    б) інформація про облігації емітента  

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    г) інформація про похідні цінні папери  

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

    в) інформація про зобов'язання емітента X 

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    б) 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  

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. 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  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

29. 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)  

30. Примітки: 

Товариство не має будь-яких дозвiлiв або лiцензiй. 

п.4б та п.5 заповнено згiдно з даними останнiх реєстрiв станом на момент подання звiтностi. 

Реєстри станом на 31.12.2012р. Товариство не отримувало. 

Товариство не належить нi до яких об'єднань пiдприємств. 

Iнформацiя про рейтинговi агентства не надається, у звязку з непроведенням процедури 

рейтингування.  

Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. 

Облiгацiї Товариством не випускались. 

Цiннi папери, iншi нiж акцiї, Товариством не випускалися. 

Похiднi цiннi папери не випускалися. 

Власнi акцiї протягом звiтнього року не викупались. 

Випуск акцiй переведено в бездокументарну форму. Невикористанi бланки сертифiкатiв 

знищено. 

Борговi цiннi папери не випускались, тому iнформацiя про гарантiї третiх осiб не надається. 

Товариство не має зобов'язань за кредитами та позиками, податкових зобов'язань, крiм 

поточних. 

Фiнансову звiтнiсть Товариством складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерскої звiтностi.  

У звязку з вищевикладеним певнi вiдомостi передбаченi "Положенням про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 

р. за № 1591 не надаються. 

 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

 61020 

3.1.5. Область, район 

 Харківська обл. 

3.1.6. Населений пункт 

 м. Харкiв 

3.1.7. Вулиця, будинок 

 Комсомольське шосе, буд. 88 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 ААБ   № 929944 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 17.01.1997 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 942 372 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 942 372 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "УкрСиббанк" 

3.3.2. МФО банку 

 351005 

3.3.3. Поточний рахунок 

 26003264651600 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "УкрСиббанк" 

3.3.5. МФО банку 

 351005 

3.3.6. Поточний рахунок 

 26003264651600 

3.4. Основні види діяльності 

 20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах 

 46.15 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвля меблями, господарськими товарами, залiзними 

та iншими металевими виробами 

 46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Відсоток акцій 



особи засновника та/або 

учасника 

засновника 

та/або учасника 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України по  

Харкiвськiй областi 

23148337 
61024, Харківська обл., м. Харкiв, 

вул. Гуданова, 18 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Усього 0 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)  - 28 осiб.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 12 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 

14 осiб. 

Фонд оплати працi - всього - 1 561 047 грн. 

Розмiр оплати працi проти 2011 року збiльшився на 1 400 166 грн. при одночасному збiльшеннi 

штату на 23 особи. 

Кадрова програма вiдсутня.   

 

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Голощапов Юрiй Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 924001 14.03.2001 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1970 

6.1.5. Освіта 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працює консультантом з ефектiвностi пiдприємництва АТ "Новий Стиль" (м. Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88) 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки з керування дiяльнiстю спостережної ради визначенi 

Статутом. Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

Призначено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №0203-2010 вiд 



02.03.2010р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи 15 рокiв. 

 Обiймає посаду консультанта з ефектiвностi пiдприємництва АТ "Новий Стиль" (м. Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88). Ранiше працював: директором ЗАТ "Новий Стиль", Головою 

Наглядової ради ВАТ "Елеватормлинмаш", Головою правлiння ВАТ "Елеватормлинмаш", 

директором АТЗТ "СIТ", бухгалтером НВФ"Квазi Плюс" Лтд. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Муравйов Володимир Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 544077 07.06.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1968 

6.1.5. Освіта 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Обiймає посаду аудитора ПП АФ "Глобал Аудит" (м. Харкiв, вул. Сумська, 53) 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки з дiяльнiстю спостережної ради визначенi Статутом. 

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

Призначено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №0203-2010 вiд 

02.03.2010р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Стаж керiвної 

роботи 18 рокiв. 

Обiймає посаду аудитора ПП АФ "Глобал Аудит" (м. Харкiв, вул. Сумська, 53). Ранiше 

працював: ПП АФ "Глобал Аудит":директором, аудитором, юрiстконсультом, ТОВ "Глобал 

телеком" -директором, ПП "Парк"-заст.директора, ПII у формi ТОВ НПФ "Квазi плюс" - 

головним бухгалтером, ПП "Квазi" - бухгалтером.  

 

6.1.1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лiтвiн Iрина Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 517387 03.06.1997 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1972 

6.1.5. Освіта 

 середня 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працює провiдним економiстом фiнансового вiддiлу АТ "Новий Стиль" (м. Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд. 88) 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки з контролю за дiяльнiстю виконавчих органiв товариства, 



визначенi Статутом. Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась.  

Призначено на посаду згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №0203-2010 вiд 

02.03.2010р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Стаж керiвної 

роботи 5 роки. 

Займає посаду провiдного економiста АТ "Новий Стиль" (м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд. 

88). Ранiше працювала: заступником директора з фiнансового контролю ЗАТ "Новий Стиль", 

заступником директора з оперативного облiку ЗАТ "Новий Стиль",  старшим аудитором вiддiлу 

внутрiшнього аудиту ВАТ "Елеватормлинмаш", головним бухгалтером ВАТ 

"Елеватормлинмаш", бухгалтером АТЗТ "Новий Стиль - Україна", продавцом Харкiвський 

ЦУМ. 

 

6.1.1. Посада 

 Генеральний директор 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Яуфман Олексiй Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 230246 25.05.1999 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1978 

6.1.5. Освіта 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi провiдного юрисконсульта АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м.Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88) 

6.1.8. Опис 

 Генеральному директору належать  усi повноваження щодо керування товариством, 

визначенi Статутом. 

Призначено на посаду з 05.07.2011р. згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол №0507/2011 

вiд 05.07.2011р.). Призначено на посаду безстроково. Винагорода виплачена у розмiрi 17629,10 

грн., виключно у грошовiй формi. Звiльнено  12.11.2012р. з посади Генерального директора, 

згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол №1211/2012 вiд 12.11.2012р.) на пiдставi його 

заяви про звiльнення за власним бажанням. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Стаж керiвної роботи 3 роки. 

Перебуває на посадi провiдного юрисконсульта АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м.Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88). Ранiше займав посади: провiдного юрисконсульта ТОВ 

"Юридична компанiя "АДОН", юрисконсульта та начальника вiддiлу судочинства та роботи з 

правоохоронними органами у юридичному управлiннi ХДПЗ "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ", 

юриста-консультанта ТОВ "Слав'янська керамiчна компанiя "Укрресурси". 

 

 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Самосват Олена Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 125683 18.12.1998 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 



6.1.4. Рік народження 

 1967 

6.1.5. Освіта 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi старшого економiста у фiнансовому вiддiлi АТ "Новий Стиль" (м. 

Харкiв, Комсомольське шосе, буд.88) 

6.1.8. Опис 

 Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку на 

пiдприємствi, вiдповiдає за складання звiтностi пiдприємства. Винагорода виплачена у розмiрi 

1977,36 грн., виключно у грошовiй формi. 

Призначено на посаду за сумiсництвом з 05.10.2011р. згiдно з Наказом Генерального директора 

№18-К вiд 05.10.2011р.  Звiльнено з 31.05.2012р. з посади Головного бухгалтера, згiдно з 

наказом Генерального директора №WДР - 0000004 вiд 28.05.2012р. на пiдставi заяви про 

звiльнення за власним бажанням.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Стаж керiвної роботи 3 роки. 

Перебуває на посадi старшого економiста у фiнансовому вiддiлi АТ "Новий Стиль" (м. Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88). Ранiше займала посади: оператора ЕРМ IРЦ торгiвлi та 

громадського харчування, бухгалтера ДНДIОХIМ, бухгалтера АТЗТ "СIТ", бухгалтера АТЗТ 

"Новий Стиль - Україна", директора НВФ "НОВАКОМ" у формi ТОВ, аудитора у вiддiлi 

внутрiшнього аудиту ЗАТ "Новий Стиль", головного бухгалтера ВАТ 

"ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ". 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ковалець Ольга Сергiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 603224 15.08.1997 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1980 

6.1.5. Освіта 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi економiста у фiнансовому вiддiлi АТ "Новий Стиль" (м. Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88) 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки з контролю за дiяльнiстю виконавчих органiв товариства, 

визначенi Статутом. Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась.  

Призначено на посаду згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №0203/2010 

вiд02.03.2010 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи 3 роки.  

Займає посаду економiста у фiнансовому вiддiлi  АТ "Новий Стиль" (м. Харкiв, Комсомольське 

шосе, буд.88). Ранiше працювала: ВАТ "Автрамат" економiст, ТОВ "Онiс ТП"  бухгалтер. 

 

6.1.1. Посада 



 Генеральний директор 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Рощук Андрiй Олегович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 НВ 166352 15.10.2002 Нетiшинський МВ УМВС України в Хмельницькiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1986 

6.1.5. Освіта 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi: юриста юридичного вiддiлу  ТОВ "Офiс Меблi Дизайн" (м.Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88); юриста юридичного вiддiлу АТ "Новий стиль" (м.Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88). 

6.1.8. Опис 

 Генеральному директору належать  усi повноваження щодо керування товариством, 

визначенi Статутом. Винагорода виплачена у розмiрi 3934,69 грн., виключно у грошовiй формi.  

Призначено на посаду з 13.11.2012р. згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол №1211/2012 

вiд 12.11.2012р.) на пiдставi його заяви про призначення. Призначено на посаду безстроково.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Стаж керiвної роботи   6 

мiсяцiв. Перебуває на посадi: юриста юридичного вiддiлу  ТОВ "Офiс Меблi Дизайн" (м.Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88); юриста юридичного вiддiлу АТ "Новий стиль" (м.Харкiв, 

Комсомольське шосе, буд.88). Ранiше працював: директором ТОВ "Економточка"; 

юрисконсультом ТОВ "МТР ГРУПП". 

 

 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шевченко Яна Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 657455 17.03.2004 Червонозаводський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1982 

6.1.5. Освіта 

 середня 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПП "Синтезхiмгруп" - головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку на 

пiдприємствi, вiдповiдає за складання звiтностi пiдприємства. Винагорода виплачена у розмiрi 

32737,36 грн., виключно у грошовiй формi 

Призначено на посаду  з 01.06.2012р. згiдно з Наказом Генерального директора № WДР - 

0000022  вiд 28.05.2012р. на пiдставi заяви про призначення. Призначено на посаду 

безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 



роботи   2  роки. 

Ранiше працювала: Харкiвська геологорозвiдувальна експедицiя КП "Пiвденукргеологiя" - 

економiст, ТОВ "Данфа" - продавець-касир, ЗАТ "Новий стиль" - бухгалтер, ПП "Сiнтезхiмгруп" 

- головний бухгалтер. 

 

 

 

 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Голова Наглядової 

ради 

Голощапов Юрiй 

Михайлович 

ММ 924001 

14.03.2001 

Київським РВ 

ХМУ УМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

 3 303 625 87,6412 3 303 6

25 

0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Муравйов 

Володимир 

Миколайович 

ММ 544077 

07.06.2000 

Київським РВ 

ХМУ УМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Лiтвiн Iрина 

Миколаївна 

МК 517387 

03.06.1997 

Московським МВ 

ХМУ УМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

 2 0,0001 2 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Яуфман Олексiй 

Валерiйович 

ММ 230246 

25.05.1999 

Московським РВ 

ХМУ УМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Самосват Олена 

Миколаївна 

ММ 125683 

18.12.1998 

Орджонiкiдзевськ

им РВ ХМУ 

УМВС України в 

 0 0 0 0 0 0 



Харкiвськiй обл. 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Ковалець Ольга 

Сергiївна 

МК 603224 

15.08.1997 

Фрунзенським РВ 

ХМУ УМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

 1 0,00005 1 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Рощук Андрiй 

Олегович 

НВ 166352 

15.10.2002 

Нетiшинський МВ 

УМВС України в 

Хмельницькiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Шевченко Яна 

Миколаївна 

МН 657455 

17.03.2004 

Червонозаводськи

й РВ ХМУ УМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 3 303 628 87,64135 3 303 6

28 

0 0 0 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

немає - -, -, - р-н, -, -   0 0 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Голощапов Юрiй 

Михайлович 

ММ 924001 14.03.2001 Київським РВ 

ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

 3 303 625 87,6412 3 303 6

25 

0 0 0 

Усього 3 303 625 87,6412 3 303 6

25 

0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 06.04.2012 

Кворум зборів 87,226 

Опис Порядок денний 

(перелiк питань, що виносяться на голосування) 

 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.  

2. Обрання Секретаря зборiв. 

3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 

2011  рiк. 

5. Звiт Наглядової ради щодо фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 

2011  рiк. 

6. Затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї. 

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 

8. Затвердження укладених Товариством договорiв у 2011 роцi. 

9. Затвердження договорiв з членами Наглядової ради. 

10.Затвердження договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 

11.Щодо засобiв розмiщення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства. 

12.Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi 

активiв за даними останньої  фiнансової звiтностi Товариства. 

13.Про розподiл прибутку за результатами дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 

14.Про внесення змiн до статуту Товариства. 

 

Змiн та пропозицiй до порядку денного не надходило. 

 

Результат розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - обрали лiчильну комiсiю 

З 2-го питання - обрали Секретаря зборiв 

З 3-го питаннь - прийняти до вiдома звiт Генерального директора. 

З 4-го питання - прийняти до вiдома  звiт Ревiзiйної комiсiї 

З 5-го питання - визнати дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2011р. 

задовiльною. 

З 6-го питання - затвердити  звiт Ревiзiйної комiсiї 

З 7-го питання - затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк 

З 8-го питання - схвалити усi значнi правочини, укладенi Товариством у перiод з 

28.04.2011 р. по 06.04.2012 р. 

З 9-го питання - затвердити умови цивiльно-правових договорiв що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального 

директора вiд iменi Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради 

З 10-го питання - затвердити умови цивiльно-правових договорiв що 

укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, уповноважити Генерального 

директора вiд iменi Товариства пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї. 

З 11-го питання - iнформацiя про дiяльнiсть Товариства надається акцiонерам 

персонально за запитом вiдповiдно до Статуту Товариства.Iнформацiя про 

дiяльнiсть Товариства пiдлягає оприлюдненню у випадках, встановлених дiючим 

законодавством України. З метою дотримання вимог законодавства щодо 

оприлюднення iнформацiї розмiщувати iнформацiю на веб-сторiнцi Товариства в 

мережi Iнтернет (www. agrochim.com.ua), якщо вiдповiдна вимога встановлена у 

Законi та (або) Статутi. 

З 12-го питання -- надати попередню згоду на укладання Генеральним 



директором Товариства протягом строку до наступних рiчних зборiв, але не бiльш 

нiж до 05.04.2013р., будь-яких правочинiв, що пов'язанi з укладенням, змiною, 

припиненням договорiв пiдряду, поставки, купiвлi-продажу, найму (оренди) 

рухомого або нерухомого майна, земельних дiлянок, позики (кредиту), застави, 

договорiв про надання послуг, iнших договорiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Предмет та 

сума зазначених правочинiв мають бути схваленi Наглядовою радою. Гранична 

сукупна вартiсть зазначених правочинiв не може перевищувати 200 000 

000,00(двохсот мiльйонiв) гривень 00 копiйок. 

З 13-го питання -- у зв'язку зi збитками прибуток не розподiляти; дивiденди не 

нараховувати та не сплачувати. Збитки не покривати. 

З 14-го питання -- внести змiни до Статуту вiдповiдно до наданого проекту нової 

редакцiї Статуту. Затвердити Статут товариства у новiй редакцiї згiдно наданого 

проекту. Доручити Генеральному директору пiдписати Статут Товариства у новiй 

редакцiї. Зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну 

реєстрацiю нової редакцiї Статуту. 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Единство" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24270230 

Місцезнаходження 61145, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

Космiчна, 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №189963 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя по цiнним паперам та 

фондовому ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.01.2007 

Міжміський код та телефон (57)7149-425 

Факс 7149-425 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть, 

дiяльнiсть з ведення реєстру вланикiв 

iменних цiнних паперiв. 

Опис Отримання послуг з ведення реєстру 

власникiв цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Фiзична особа пiдприємець Могильова 

Iрина Анатолiївна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2643401000 

Місцезнаходження 61003, Харківська обл., м. Харкiв, пров. 

Короленко , 10, кв 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 4324 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2009 

Міжміський код та телефон (57)-731-18-90 



Факс (57)-731-18-90 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю фiрма 

"Спiвдружнiсть" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23908661 

Місцезнаходження 61145, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

Космiчна, 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 318220 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.04.2007 

Міжміський код та телефон (57) 7140-190, 7143-099, 754-48-65, 

754-48-66 

Факс 7140-190, 7143-099, 754-48-65, 

754-48-66 

Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних 

цiнних паперiв 

Опис Послуги з ведення реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, Київська обл., м. Київ, вул. Б. 

Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (44) 279-65-40, 279-13-25 

Факс (44) 279-13-22 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме 

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Отримання послуг депозитарiю цiнних 

паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВИЙ 

ЦЕНТР "СПIВДРУЖНIСТЬ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23467723 

Місцезнаходження 61145, Харківська обл., м. Харкiв, ву. 



Космiчна,26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ №579880 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.09.2011 

Міжміський код та телефон (57) 7-544-600 

Факс (57)7-544-900 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

зберiгача цiнних паперiв 

Опис Отримання послуг зберiгача з 

обслуговання рахункiв акцiонерiв 

товариства вiдкритих внаслiдок 

дематерiалiзацiї випуску акцiй 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.09.2011 100/20/1/11 ХТУ ДКЦПФР UA4000128763 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 3 769 488 942 372 100 

Опис 
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Процедуру лiстингу 

цiннi папери не проходили. 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" створено як 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" шляхом 

перетворення Дергачiвського районного державного пiдприємства по виконанню агрохiмiчних 

робiт "РАЙАГРОХIМ" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно рiшення Регiонального 

вiддiлення Фонду Державного майна України по Харкiвськiй областi вiд 10.01.1997р. №19-П 

вiдповiдно до Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому 

комплексi" вiд 10.07.1996 р. та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №1099 вiд 11.09.1996 р. 

"Про затвердження порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних 

пiдприємств i пiдприємств, заснованих на змiшанiй формi власностi, в акцiонернi товариства" 

для здiйснення пiдприємницької дiяльностi та зареєстроване Дергачiвською районною 

державною адмiнiстрацiєю Харкiвської обл. 17.01.1997р. 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" перейменоване 

в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" за рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2804/2011 вiд 28 квiтня 2011 року) з метою приведення 

дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 

звітного періоду 

АТ "Дергачiвська райагрохiмiя"  не має структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй 

структурi пiдприємства не передбачається. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть, за рiк, який завершився 31.12.2012, складена згiдно Закону України  "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"  вiд  16.07.99  року  N  996-XIV. 

Пiдприємством обрано дату переходу на  МСФЗ  з 01.01.2012 року, у зв'язку з чим були 

прийнятi змiни в облiковiй полiтицi.  

Фiнансова звiтнiсть складена  на основi принципу iсторичної вартостi з урахуванням  положень 

МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та з виходячи з 

припущення, що Пiдприємство буде продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку. 

Стандарти, якi були застосованi для складання фiнансової звiтностi за рiк, який завершився 

31.12.2012: МСБО1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть", МСБО 38 "Нематерiальнi активи", МСБО 2 "Запаси", МСБО 24 

"Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", МСБО 37 "Забезпечення , умовнi зобов'язання та 

умовнi активи", МСБО 18 "Дохiд", МСБО 19 "Виплати працiвникам", МСБО12 "Податок на 

прибуток", МСБО 10 "Подiї пiсля дати балансу", МСБО 33 "Прибуток на акцiю", МСБО 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", 

МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" та iншi. 

 



Основнi положення облiкової полiтики  

1.Нематерiальнi активи 

Нематерiальними активами визнаються (згiдно МСБО 38) iдентифiкованi негрошовi активи, якi 

не мають фiзичної форми,  використовуються в виробництвi чи в наданнi товарiв та послуг, для 

передачi в оренду чи для адмiнiстративних цiлей, та вiд використання яких пiдприємство має 

економiчнi вигоди. 

 

Первiсно нематерiальнi активи оцiнiються по собiвартостi, яка включає покупну цiну, iмпортнi 

мита, невiдшкодовуванi податки та будь-якi прямi витрати на пiдготовку активiв до 

експлуатацiї. 

Пiсля первiсного признання, в подальшому нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй 

вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї.  

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується кожного мiсяця протягом всього строку їх 

корисного використання.  Строк  корисного використання  нематерiальних активiв 

визначається  по кожному об`єкту окремо в момент зарахування їх на баланс, виходячи з:  

     - строку корисного використання ; 

     - передбаченого технологiчного старiння; 

     - правових   чи   iнших  подiбних  обмежень  по  строкам  його використання та iнших 

факторiв. 

Амортизация  нематерiальних активiв здiйснюється  прямолiнейним методом. 

Перiод, строк та метод амортизацiї переглядається на кiнец кожного фiнансового року.  

Амортизацiя начисляється амортизовану вартiсть нематерiальних активiв, яка є рiзницю мiж 

первоначальною вартiстю та лiквидацiйною вартiстю.  

Лiквидацiйна вартiсть нематерiальних активiв прийнята рiвною нулю. 

Для нарахування амортизацiї застосовуються наступнi строки корисного використання 

нематерiальних активiв для основних групп: 

Iншi нематерiальнi активи 24 мiс -240 мiс 

 

2.Основнi засоби . 

Основними засобами  (згiдно МСБО 16) визнаються матерiальнi активи, якi облiковуються 

пiдприємством в цiлях використання їх в процесi виробництва чи в наданнi товарiв та послуг чи 

для адмiнiстративних цiлей, а  також будуть використовуватися протягом бiльше одного року. 

Об`єкти основних засобiв приймаються до облiку по первiснiй вартостi (первiсна оцiнка), яка 

включає покупну цiну, iмпортнi мита, невiдшкодовуванi податки та будь-якi прямi витрати з 

доведення об`єктiв до робочого стану для використання за призначенням.  

Пiсля первiсного визнання, в подальшому основнi засоби облiковуються по собiвартостi за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого убутку вiд зменшення корисностi. 

Строк корисного використання основних засобiв визначається, виходячи з: 

1) очiкуваного використання активу; 

2) очiкувакувного фiзичного зносу, який залежить вiд експлуатацiйних факторiв,  ремонту 

та технiчного обслуговування активу; 

3) технiчного та морального зносу, виникаючих в результатi змiн чи обмежень 

вдосконалень виробництва, а також  у зв`язку iз змiнами спросу на ринку продукцiї чи об`єму 

надання послуг по активу;  

4) юридичних та тому подiбних обмежень з використання активiв. 

 

Строк корисного використання  основних засобiв визначається на основi об`єктивного рiшення 

, що грунтується на досвiдi эксплуатацiї подiбних активiв. Амортизацiя об`єктiв основних 

засобiв  нараховується, виходячи iз нового строку корисного використання , починаючи з 

мiсяця,  следуючого за мiсяцем змiни сроку корисного використовування  . 

Амортизацiї пiдлягає вартiсть основних засобiв, що амортизуються, яка є рiзницю мiж 



первiсною вартiстю та лiквiдацiйною вартiстю.  

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прийнята рiвною нулю. 

 

Основнi засоби для облiку роздiленi на основнi групи. 

Амортизация  основних засобiв здiйснюється  прямолiнейним методом. 

Для нарахування амортизацiї застосовуються наступнi строки корисного використання  активiв 

для основних груп: 

Будiвлi та споруди                              165 мiс. -  660 мiс.  

Машини та обладнання                  24 мiс. - 120 мiс. 

Транспортнi засоби                               60 мiс. - 120 мiс. 

Iнструменти, прилади, iнвентар           24 мiс.- 240 мiс. 

Iншi основнi засоби                               120 мiс.- 240 мiс 

 

3.Незавершене будiвництво. 

До статтi "Незавершене будiвництво" включаються вартiсть придбання чи вартiсть виробництва 

ще незавершених об'єктiв, якi пiсля укомплектування та прийняття їх у користування будуть 

визнанi у складi основних засобiв чи iнвестицiйної нерухомостi, якi вiдносяться до iнвестицiй. 

 

4.Виробничi запаси 

До складу  запасiв входять матерiальнi цiнностi, призначенi для споживання при виготовленнi 

продукцiї в одному виробничому циклi, здiйснення робiт або послуг на всiх стадiях; у виглядi 

безпосередньо запасiв на складах, у виглядi незавершеного виробництва, у виглядi готової 

продукцiї, призначеної для реалiзацiї, i у виглядi товарiв, закуплених i зберiгаються для 

перепродажу. 

Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при 

вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). 

 

 

Текст аудиторського висновку 

Фiзична особа пiдприємець Могильова Iрина Анатолiївна 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю  № 2480 000 0000 107097 вiд 05.02.2009г. 

Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10 кв.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свiдоцтво  про внесення  

 до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi 

№4324 

видане Аудиторською Палатою України 

26 листопада 2009 р. Протокол № 208/3 

Свiдоцтво АБ N 001040 видане 

рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового 

ринку №239 вiд 02.03.2010 р. 

 чинне до 26.11.2014 р 

 



 

 

 

 

Аудиторський висновок  

(звiт незалежного аудитора) 

 щодо фiнансової звiтностi 

 

Публiчного акцiонерного товариства  

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

  

станом на  31 грудня  2012 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторський висновок адресовано керiвництву пiдприємства та Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. 

 

На пiдставi угоди щодо надання аудиторських послуг, здiйснено аудиторську перевiрку 

фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

за перiод дiяльностi з  01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 

 

 

Вiдомостi про акцiонерне товариство 

 

Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" Код за 

ЄДРПОУ 05491072. 

 

 Мiсцезнаходження:  Україна, 61020, м. Харкiв, вул. Комсомольське шоссе, буд. 88.  

Виписка  з єдиного державного реєстру ЮО та ФОП: Серiя ААА №449685 вiд 17 сiчня 1997 р. 

№ запису в ЄДРЮОФОП 14561200000000169 

Орган влади, що видав свiдоцтво: Дергачiвська  районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської 

областi. 

Основнi види дiяльностi: Виробництво пластмас у первинних формах; Дiяльнiсть посередникiв у 

торгiвля меблями, господарськими товарами, залiзними та iншими металевими виробами; 

Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

 

 

Мною була здiйснена  перевiрка наступних форм фiнансової звiтностi: 

 



Форма 1 "Баланс" станом на 31.12.2012 р.; 

 

          Форма 2  "Звiт про фiнансовi результати" за 2012 р.; 

 

          Форма 3  "Звiт про рух грошових коштiв" за 2012 р.; 

 

          Форма 4  "Звiт про власний капiтал" за 2012 р.; 

 

          Форма 5  "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2012 р. 

 

 

 

 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та представлення фiнансової 

звiтностi. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законодавства та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилок. 

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть  у перiодi що перевiрявся по дату 

складання аудиторського висновку були:  

- Генеральний директор Яуфман Олексiй Валерiйович (з 01.01.2012р. по 12.11.2012 р.)  

- Генеральний директор Рощук Андрiй Олегович (13.11.2012р. по  дату видачи аудиторського 

висновку ) 

- Головний бухгалтер Самосват Олена Миколаївна (з 01.01.2012р. по 31.05.2012р.)   

- Головний бухгалтер Шевченко Яна Миколаївна (з 01.06.2012р. по  дату видачи аудиторського 

висновку ) 

 

 

Я несу вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi, 

та фiнансової звiтностi товариства на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.  

 

Аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi Стандарти 

зобов'язують нас планувати та здiйснювати аудиторську перевiрку таким чином, щоб одержати 

об?рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих перекручень. 

 

 

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання 

впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Аудиторський висновок про 

фiнансову звiтнiсть", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора" та 720 "Iнша 

iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", 705 "Модифiкацiя думки у 

звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора". 

 

Аудиторська перевiрка передбачає наступне: 

 

- здiйснену шляхом тестування перевiрку доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття 

iнформацiї у  фiнансових звiтах; 

 

- оцiнку принципiв бухгалтерського облiку, що застосовуються пiд час пiдготовки фiнансової 

звiтностi; 

 

- аналiз суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом пiд час пiдготовки  звiтностi; 



 

- оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

 

Я  вважаю, що проведена аудиторська перевiрка та отриманi аудиторськi докази є достатнiми та 

вiдповiдними  для висловлення аудиторської думки. 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 

 

 

Я  не спостерiгала за  iнвентаризацiєю основних засобiв та наявних запасiв станом на 

31.12.2012 р., оскiльки ця дата передувала призначенню мене аудитором товариства. 

Iнвентаризацiя заборгованостей та  зобов'язань проведена товариством не по усiм дебiторам та 

кредиторам. Через обмежений обсяг робiт я не мала змоги пiдтвердити  кiлькiсть  основних 

засобiв та товарно-матерiальних цiнностей шляхом проведення iнших аудиторських процедур, 

також  я не мала змоги пiдтвердити суми заборгованостей та  зобов'язань по деяким 

контрагентам  шляхом отримання аудиторських доказiв з зовнiшнiх джерел. 

  

На мою думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть факторiв, викладених у 

попереднiх абзацах, фiнансовi звiти Публiчного акцiонерного товариства  "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ", станом на 31.12.2012 р., в усiх суттєвих аспектах достовiрно та об'єктивно 

вiдображають фiнансовий стан товариства, результати його господарської дiяльностi та рух 

грошових коштiв за перiод, що перевiрявся, складенi та розкритi вiдповiдно до вимог Стандартiв 

бухгалтерського облiку України, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", та iнших нормативних актiв дiючого законодавства України. 

 

 

Вiдповiдно до вимог законодавства України на мою думку щодо: 

 

 

а) розкриття iнформацiї стосовно активiв товариства у фiнансовiй звiтностi представлено в усiх 

суттєвих аспектах достовiрно та вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку 

України; 

 

б) розкриття iнформацiї стосовно зобов`язань товариства у фiнансовiй звiтностi представлено в 

усiх суттєвих аспектах достовiрно та вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського 

облiку України; 

 

в) розкриття iнформацiї стосовно власного капiталу товариства у фiнансовiй звiтностi 

представлено в усiх суттєвих аспектах достовiрно та вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського 

облiку України. Станом на 31.12.2012р. власний капiтал Товариства становить 688 тис. грн.;  

 

г) вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства  "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ" станом на 31.12.2012 р. не вiдповiдає вимогам законодавства, визначених у 

статтi 155 Цивiльного кодексу України. Згiдно з даними балансу за 2012 р. чистi активи 

складають 688 тис. грн. Статутний капiтал складає 942  тис. грн.; 

 

 д) Статутний капiтал товариства, станом на 31.12.2012 р. складає 942372 грн., який 

подiлено на 3769488 (три мiльйона сiмсот шiстдесят дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят вiсiм) 



простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.  

 Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал товариства сплачено повнiстю;  

 

е) розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку у фiнансовiй звiтностi представлено в 

усiх суттєвих аспектах достовiрно та вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку України. 

Результат фiнансової дiяльностi товариства у 2012 роцi - прибуток у сумi 555 тис.грн.; 

 

є) емiтентом була розкрита iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть 

вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його 

цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". Протягом 2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб, розкриття цiєї 

iнформацiї вiдбулося  на  загальнодоступному сайтi НКЦБФР.  

 

з) аудитом не виявлено наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 

подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; 

и) товариством не прийнято принципiв (кодексу) корпоративного управлiння, а також  у 

товариства немає пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.  

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

Повне найменування аудитора Фiзична особа пiдприємець Могильова Iрина Анатолiївна 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 

аудиторськi послуги, № 4324 видане Аудиторською Палатою України 26 листопада 2009 р. 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 005548 вiд 22.07.2008 р. 

Мiсцезнаходження аудитора: Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10, кв. 4 

 

Телефон (факс)  аудитора:  (057)  731-18-90 

 

 

 

 

 

Аудитор                                                                 Могильова 

I.А. 

(сертифiкат аудитора серiї  А № 005548) 

 

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

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; 

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 

інформація 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 



Протягом звiтного 2012 року товариство здiйснювало дiяльность з продажу готової продукцiї - 

31 404 344,21 грн.; здавання в оренду власного нерухомого майна на суму - 48 392,79 грн. 

Покупцем готової продукцiї та орендатором майна є АТ "Новий стиль". Продаж готової 

продукцiї iншим покупцям: 799 928,85 грн. Послуги за вiдповiдальне зберiгання: 1 462,61 грн. 

Продаж необоротних активiв: 45 600,00 грн. 

Основними постачальниками сировини та матерiалiв були: 

Евро-Альянс ПФ ПКФ (Україна); Малакiон ТОВ (Україна); НОВИЙ СТИЛЬ АТ (Україна); 

НОВОХIМ  Компанiя  ТОВ (Україна); Пласт Маркет ТБ ТОВ (Україна); Укрнафко ТОВ 

(Україна); BorsodChem Zrt. (Угорщина). 

 

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 

вартість і спосіб фінансування 

Суттєвих придбань та вiдчужень в 2008-2009 рр. не було  

В листопадi 2010 придбано у  ВАТ "Елеватормлинмаш" зданiя та споруди вартiстю 1 715 989, 

94 грн без ПДВ  за  дог.№ 8088 вiд 01.11.2010. 

Протягом 2011 року товариство придбало послуг та товарiв з метою вiдновлення основних 

фондiв:: 2 621 201,35 грн. 

Протягом 2012 року товариство придбало послуг та товарiв з метою вiдновлення основних 

фондiв: 6 478 850,68 грн. Також в продовж року товариство придбало сировину та матерiали з 

метою використання для виробництва поролону та на виробничи потреби:  27 793 573,39 грн. 

Послуг iз забезпечення дiяльностi пiдприємства: 394 489,82 грн. 

 

Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

Товариство володiє наступними основними засобами:  

- комплекс нежитлових споруд та будiвель;  

- машини та обладнання; 

якi розташованi на виробничiй площадцi за адресою: м.Дергачi, ул.Лозовская, 130. 

Придбанi будiвлi та споруди введенi в експлуатацiю та включенi до складу основних засобiв. 

Основнi засоби використовуються Товариством для здiйснення виробничої дiяльностi. Ступень 

використання основних засобiв не визначена. 

Екологiчнi фактори, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. 

Товариство планує капiтальнє будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв. 

 

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень незначна. На дiяльнiсть 

емiтента впливають наслiдки руйнування господарської дiяльностi у попереднi роки.  

 



Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

Не було 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

У звiтному 2012 роцi основним джерелом фiнансування дiяльностi є находження коштiв вiд 

продажу готової продукцiї та за договорами позики. 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Станом на 31.12.2012 р. пiдприємство складених але не виконаних договорiв не мало. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента полягає в збереженнi та полiпшеннi iснуючого 

фiнансового становища. 

Наявнiсть iснуючих замовникiв товарiв пiдприємства, гарантує належне завантаження 

пiдприємства. 

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було, коштiв витрачено не було. 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Товариство  бере участь в наступних судових суперечках: 

Дата вiдкриття. 08.06.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя. 

Змiст та розмiр позовних вимог -   визнання  протиправними та  скасування податкових 

повiдомлень - рiшень вiд 07.03.2012 р. (за  Актом за жовтень 2011) на суму 258 097 грн. 

Найменування суду - Вищий адмiнiстративний суд  

Поточний стан - Перегляд в касацiйному порядку 

 

Дата вiдкриття. 20.06.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 

Змiст та розмiр позовних вимог -  визнання  протиправними та  скасування податкових 

повiдомлень - рiшень вiд 20.03.2012 р. (за Актом за грудень 2011) №0000100700(В1) на суму 249 

001 грн. 

Найменування суду - Вищий адмiнiстративний суд  



Поточний стан - Перегляд в касацiйному порядку 

 

 

Дата вiдкриття. 03.07.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 

Змiст та розмiр позовних вимог -  скасування податкових повiдомлень - рiшень вiд 26.03.2012 р. 

(за Актом за сiчень 2012) на суму 206 175 грн. 

Найменування суду - Харкiвський окружний адмiнiстративний суд, Харкiвський апеляцiйний 

адмiнiстративний суд 

Поточний стан - Спiр вирiшено на користь платника податкiв 

 

Дата вiдкриття. 26.07.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 

Змiст та розмiр позовних вимог -  скасування податкових повiдомлень - рiшень вiд 27.04.2012 р. 

(за Актом за лютий 2012) на суму 112 994,5грн. 

Найменування суду - Харкiвський окружний адмiнiстративний суд, Харкiвський апеляцiйний 

адмiнiстративний суд 

Поточний стан - Спiр вирiшено на користь платника податкiв 

 

Дата вiдкриття. 24.07.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 

Змiст та розмiр позовних вимог -  визнання  протиправними та  скасування податкових 

повiдомлень - рiшень вiд 14.06.2012 р. (за Актом за березень 2012) на суму 193 192,5 грн. 

Найменування суду - Вищий адмiнiстративний суд  

Поточний стан - - Перегляд в касацiйному порядку. 

 

Дата вiдкриття. 25.10.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 

Змiст та розмiр позовних вимог -  визнання  протиправними та  скасування податкових 

повiдомлень - рiшень вiд 16.07.2012р. (за Актом за квiтень 2012) на суму  72 196 грн. 

Найменування суду - Харкiвський окружний адмiнiстративний суд, 

Поточний стан - Стадiя судового розгляду справи. 

 

Дата вiдкриття. 09.10.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 

Змiст та розмiр позовних вимог -  визнання  протиправними та  скасування податкових 

повiдомлень - рiшень вiд 23.07.2012р. (за Актом за травень 2012) на суму  157 579 грн. 

Найменування суду - Харкiвський окружний адмiнiстративний суд, Харкiвський апеляцiйний 

адмiнiстративний суд  

Поточний стан -  Спiр вирiшено на користь платника податкiв. 

 

Дата вiдкриття. 08.11.2012 

Позивач - АТ "Дергачiвськая Райагрохимия" 

Вiдповiдач - Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 

Змiст та розмiр позовних вимог -  визнання  протиправними та  скасування податкових 

повiдомлень - рiшень вiд 29.10.2012р. (за Актом за липень-серпень 2012) на суму 8 020 грн. 



Найменування суду - Харкiвський окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан -  Стадiя судового розгляду справи 

 

 

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 iнформацiї, що є iстотною для оцiнки фiнансового стану Товариства немає. 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 270,2 10 655 2,3 810 1 272,5 11 465 

  будівлі та споруди 1 266,2 9 502 0 0 1 266,2 9 502 

  машини та обладнання 3,1 1 142 2,3 810 5,4 1 952 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0,9 11 0 0 0,9 11 

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 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 270,2 10 655 2,3 810 1 272,5 11 465 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012р. склала 11432 

тис.грн. Ступень зносу склала 6,8 %.  

Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного року 777 тис.грн. Всi 

засоби, якi використовуються, використовуються за призначенням. 

Обмеження на використання майна вiдсутнi. 

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн.) 

688 133 

Статутний капітал (тис.грн.) 942,4 942,4 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн.) 

942,4 942,4 

Опис Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 

Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi 

зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 

майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв 688 тис.грн.  менш скоригованого статутного 

капiталу 942 ,4 тис.грн. Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 

України. Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини 

статутного капiталу 



 

13.3. Інформація про зобов'язання 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 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 14 504,6 X X 

Інші зобов'язання X 6 384,4 X X 

Усього зобов'язань X 20 912 X X 

Опис Iншi зобов'язання включають: 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 6154 тис грн, 

заборгованiсть перед фондами - 65 тис грн,  заборгованiсть з 

оплати  працi- 137 тис грн.,   iншi зобов'язання -26,4  тис 

грн., зобов'язання з одержаних авансiв -  2  тис. грн 

 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

06.03.2012 06.03.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

06.03.2012 06.03.2012 Спростування  

05.03.2012 06.03.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

28.05.2012 29.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

12.11.2012 13.11.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

27.12.2012 29.12.2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 

відсотків активів емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0 

2 2011 1 0 

3 2010 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  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 

(запишіть) 

бюлетенями (вiдкрите голосування) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Позачерговi збори не скликались 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  



ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 2 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  11 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

У складi наглядової ради не створено жодного комiтету 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

 

Яким чином 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) 

 

 

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 (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) так так так 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу 

з акціонерами 
ні ні ні 

Інше (запишіть) 

 

ні ні ні 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 



рів компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні ні так 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні 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 (правління)  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 



Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так ні ні так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 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 аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   

Не задовольняли умови договору з аудитором   

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   

Інше 

(запишіть) 

Товариство протягом останнiх трьох рокiв не змiнювало аудитора 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 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 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 



 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

позики вiд юридичних осiб 
X  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

Особу змiнено в зв"язку з дематерiалiзацiєю акцiй 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 



 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 



фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

Територія Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 6310137900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління 
 за СПОДУ  

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво пластмас у первинних формах за КВЕД 20.16 

Середня кількість працівників (1): 48 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 61020, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд. 88 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 
на 31.12.2012 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 0 4 

    первісна вартість 011 0 6 

    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 2 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 3 444 24 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 1 270 10 655 

    первісна вартість 031 1 547 11 432 

    знос 032 ( 277 ) ( 777 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 464 322 

Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 5 178 11 005 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 6 4 270 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 17 

Готова продукція 130 0 449 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 13 1 925 

    первісна вартість 161 13 1 925 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 1 213 2 486 

    за виданими авансами 180 2 373 1 159 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 201 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 4 88 

    у тому числі в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 3 609 10 595 

III. Витрати майбутніх періодів 270 1 0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 8 788 21 600 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 942 942 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 3 403 3 403 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4 212 -3 657 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 133 688 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 



Цільове фінансування  (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 0 0 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6 6 154 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 1 000 2 

    з бюджетом 550 2 23 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 8 65 

    з оплати праці 580 17 137 

    з учасниками 590 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 7 622 14 531 

Усього за розділом IV 620 8 655 20 912 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 8 788 21 600 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi  "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi". 

 

 

Керівник    Рощук Андрiй Олегович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Яна Миколаївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

Територія Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 6310137900 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво пластмас у первинних формах за КВЕД 20.16 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік 

Форма №2 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 26 741 0 

Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 0 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 26 741 0 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 24 970 ) ( 0 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 1 771 0 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 147 0 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 597 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 080 ( 1 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 569 ) ( 0 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 751 0 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи (1) 130 0 0 



Фінансові витрати 140 ( 54 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 

170 697 0 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 142 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 555 0 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 555 0 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 24 099 0 

Витрати на оплату праці 240 1 576 0 

Відрахування на соціальні заходи 250 567 0 

Амортизація 260 581 0 

Інші операційні витрати 270 387 0 

Разом 280 27 210 0 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 3769488 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3769488 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,14723 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0,14723 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi  "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi". 

Товариством не заповнено данi за попереднiй перiод, в звязку з переходом з 01.01.2012 року на 

складання фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ, замiсть попередньо складеної фiнансової звiтностi по 



ПСБО. 

 

 

Керівник    Рощук Андрiй Олегович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Яна Миколаївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

Територія Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 6310137900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво пластмас у первинних формах за КВЕД 20.16 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2012 pік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

    Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 30 350 0 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 5 0 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 55 038 0 

    Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 25 088 ) ( 0 ) 

Авансів 095 ( 2 591 ) ( 0 ) 

Повернення авансів 100 ( 1 200 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 1 180 ) ( 0 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 570 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 224 ) ( 0 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 49 426 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 5 115 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5 115 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

    фінансових інвестицій 180 0 0 

    необоротних активів 190 46 0 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:    

    відсотки 210 0 0 

    дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:    

    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 250 ( 220 ) ( 0 ) 

    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 4 857 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -5 031 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -5 031 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 400 84 0 

Залишок коштів на початок року 410 4 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 88 0 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi  "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi". 

Товариством не заповнено данi за попереднiй перiод, в звязку з переходом з 01.01.2012 року на 

складання фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ, замiсть попередньо складеної фiнансової звiтностi по 

ПСБО. 

 

Керівник    Рощук Андрiй Олегович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Яна Миколаївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

Територія Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 6310137900 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-прав

ова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво пластмас у первинних формах за КВЕД 20.16 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 
за 2012 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 

року 

010 942 0 3 403 0 0 -4 212 0 0 133 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

050 942 0 3 403 0 0 -4 212 0 0 133 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 

Уцінка основних 

засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 555 0 0 555 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
          

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі: 
          

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 0 0 555 0 0 555 

Залишок на кінець 

року 
300 942 0 3 403 0 0 -3 657 0 0 688 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi  "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi". 

 

 

Керівник    Рощук Андрiй Олегович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Яна Миколаївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

за 2012 рiк 

 

Загальна iнформацiя про пiдприємство 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Дергачiвська Райгрохiмiя" було створено як Вiдкрите 

акцiонерне товариство "Дергачiвська Райгрохiмiя", яке було засноване шляхом перетворення 

Дергачiвське районне ВО по агрохiмiчному обслуговуванню с-г "Сiльгоспхiмiя" на пiдставi 

наказу Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства №283 вiд 11.10.1993р. на 

Дергачiвське районне державне пiдприємство по виконанню агрохiмiчних робiт "Райагрохiм". 

Дергачiвське районне державне пiдприємство  по виконанню агрохiмiчних робiт "Райагрохiм" 

було перетворене згiдно наказу №19-П вiд 10.01.1997р. вiдповiдно до Закону України "Про 

особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi", Порядку перетворення у 

процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств i пiдприємств iз змiшаною формою 

власностi у вiдкритi акцiонернi товариства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України №1099 вiд 11.09.1996р. та враховуючи акт оцiнки i план приватизацiї цiлiсного 

майнового комплексу Дергачiвського районного державного пiдприємства по виконанню 

агрохiмiчних робiт "Райагрохiм" затвердженими розпорядженнями регiонального вiддiлення вiд 

20.12.1996р №1498-р та вiд 26.12.1996р. №1518р.  

 

Публiчне акцiонерне товариство "Дергачiвська Райгрохiмiя" (код ЄДРПОУ 05491072) веде такi 

основнi види дiяльностi згiдно КВЕД: 

                              20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 

                              46.15 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвля меблями, господарськими 

товарами, залiзними та iншими металевими виробами 

                              46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

      46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами 

         68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого 

нерухомого майна 

 

Основа складання фiнансової звiтностi 

 

Фiнансова звiтнiсть, за рiк, який завершився 31.12.2012, складена згiдно Закону України  "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"  вiд  16.07.99  року  N  996-XIV. 

Пiдприємством обрано дату переходу на  МСФЗ  з 01.01.2012 року, у зв'язку з чим були 

прийнятi змiни в облiковiй полiтицi.  

Фiнансова звiтнiсть складена  на основi принципу iсторичної вартостi з урахуванням  положень 

МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та з виходячи з 

припущення, що Пiдприємство буде продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку. 

 

Стандарти, якi були застосованi для складання фiнансової звiтностi за рiк, який завершився 

31.12.2012: МСБО1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть", МСБО 38 "Нематерiальнi активи", МСБО 2 "Запаси", МСБО 24 

"Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", МСБО 37 "Забезпечення , умовнi зобов'язання та 

умовнi активи", МСБО 18 "Дохiд", МСБО 19 "Виплати працiвникам", МСБО12 "Податок на 

прибуток", МСБО 10 "Подiї пiсля дати балансу", МСБО 33 "Прибуток на акцiю", МСБО 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", 



МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" та iншi. 

 

Фiнансова звiтнiсть надана в тисячах гривень. 

 

Основнi положення облiкової полiтики  

 

1. Нематерiальнi активи 

Нематерiальними активами визнаються (згiдно МСБО 38) iдентифiкованi негрошовi активи, якi 

не мають фiзичної форми,  використовуються в виробництвi чи в наданнi товарiв та послуг, для 

передачi в оренду чи для адмiнiстративних цiлей, та вiд використання яких пiдприємство має 

економiчнi вигоди. 

 

Первiсно нематерiальнi активи оцiнiються по собiвартостi, яка включає покупну цiну, iмпортнi 

мита, невiдшкодовуванi податки та будь-якi прямi витрати на пiдготовку активiв до 

експлуатацiї. 

Пiсля первiсного признання, в подальшому нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй 

вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї.  

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується кожного мiсяця протягом всього строку їх 

корисного використання.  Строк  корисного використання  нематерiальних активiв 

визначається  по кожному об`єкту окремо в момент зарахування їх на баланс, виходячи з:  

     - строку корисного використання ; 

     - передбаченого технологiчного старiння; 

     - правових   чи   iнших  подiбних  обмежень  по  строкам  його використання та iнших 

факторiв. 

            Амортизация  нематерiальних активiв здiйснюється  прямолiнейним методом. 

Перiод, строк та метод амортизацiї переглядається на кiнец кожного фiнансового року.  

Амортизацiя начисляється амортизовану вартiсть нематерiальних активiв, яка є рiзницю мiж 

первоначальною вартiстю та лiквидацiйною вартiстю.  

Лiквидацiйна вартiсть нематерiальних активiв прийнята рiвною нулю. 

Для нарахування амортизацiї застосовуються наступнi строки корисного використання 

нематерiальних активiв для основних групп: 

Iншi нематерiальнi активи 24 мiс -240 мiс 

 

До складу iнших нематерiальних активiв включається програмне забеспечення. 

 

1. Нематерiальнi активи 

Групи нематерiальних активiв Залишок  

на початок року Надiйш-ло за рiк Переоцiнка  

(дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд 

зменшення кориностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок  

на кiнець року 

       первiсної (переоцi-неної) вартостi

 накопи-ченої аморти-зацiї  

 первiсна (переоцi- 

нена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя  первiсної (переоцi-неної) вартостi

 накопи-ченої аморти- 

зацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя    

 первiсна (перео- 

цiнена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя 

              

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



Iншi нематерiальнi активи 0 0 6     2  

  6 2 

Разом 0 0 6     2    6 2 

 

 

2. Основнi засоби . 

Основними засобами  (згiдно МСБО 16) визнаються матерiальнi активи, якi облiковуються 

пiдприємством в цiлях використання їх в процесi виробництва чи в наданнi товарiв та послуг чи 

для адмiнiстративних цiлей, а  також будуть використовуватися протягом бiльше одного року. 

Об`єкти основних засобiв приймаються до облiку по первiснiй вартостi (первiсна оцiнка), яка 

включає покупну цiну, iмпортнi мита, невiдшкодовуванi податки та будь-якi прямi витрати з 

доведення об`єктiв до робочого стану для використання за призначенням.  

Пiсля первiсного визнання, в подальшому основнi засоби облiковуються по собiвартостi за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого убутку вiд зменшення корисностi. 

Строк корисного використання основних засобiв визначається, виходячи з: 

1) очiкуваного використання активу; 

2) очiкувакувного фiзичного зносу, який залежить вiд експлуатацiйних факторiв,  ремонту 

та технiчного обслуговування активу; 

3) технiчного та морального зносу, виникаючих в результатi змiн чи обмежень 

вдосконалень виробництва, а також  у зв`язку iз змiнами спросу на ринку продукцiї чи об`єму 

надання послуг по активу;  

4) юридичних та тому подiбних обмежень з використання активiв. 

 

Строк корисного використання  основних засобiв визначається на основi об`єктивного рiшення 

, що грунтується на досвiдi эксплуатацiї подiбних активiв. Амортизацiя об`єктiв основних 

засобiв  нараховується, виходячи iз нового строку корисного використання , починаючи з 

мiсяця,  следуючого за мiсяцем змiни сроку корисного використовування  . 

Амортизацiї пiдлягає вартiсть основних засобiв, що амортизуються, яка є рiзницю мiж 

первiсною вартiстю та лiквiдацiйною вартiстю.  

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прийнята рiвною нулю. 

 

Основнi засоби для облiку роздiленi на основнi групи: 

- Будiвлi та споруди 

- Машини та обладнання 

- Транспортнi засоби 

- Iнструменти, прилади, iнвентар 

- Iншi основнi засоби. 

До складу групи  "Будiвлi та споруди" включається вартiсть  нежитлових примiщень, 

майданчикiв,  якi мають характер нерухомостi та є власнiстю пiдприємства. 

До складу групи  "Машини та обладнання" включаються вартiсть котлiв, верстатiв, кран-балок, 

технiчного обладнання та апаратiв  енергетичного характеру, загального призначення, а також 

спецiалiзованого використання. 

До складу групи  "Транспортнi засоби" включається вартiсть механiчних транспортних засобiв 

та iнших транспортних засобiв. 

До складу групи  "Iнструменти, прилади, iнвентар" включаються вартiсть об`єктiв, якi 

вiдносяться до приладiв, iнструментiв, оснащення та рухомого майна. 

До складу групи  "Iншi основнi засоби" включаються iншi основнi засоби, якi не увiйшли до 

вище перелiчених груп. 

Амортизация  основних засобiв здiйснюється  прямолiнейним методом. 

Для нарахування амортизацiї застосовуються наступнi строки корисного використання  активiв 

для основних груп: 



 

Будiвлi та споруди                              165 мiс. -  660 мiс.  

Машини та обладнання                  24 мiс. - 120 мiс. 

Транспортнi засоби                               60 мiс. - 120 мiс. 

Iнструменти, прилади, iнвентар           24 мiс.- 240 мiс. 

Iншi основнi засоби                               120 мiс.- 240 мiс 

 

Групи основних засобiв  Залишок  

на початок року Надiй-шло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк

 Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд змен-шення корис-ностi Iншi змiни  

за рiк Залишок  

на кiнець року у тому числi 

        первiсної (переоцi-неної) вартостi зносу

  одержанi  

за фiнансовою орендою переданi  

в оперативну оренду 

  первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос  первiсної (переоцi-неної) вартостi

 зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос     первiсна 

(переоцi-нена) вартiсть знос   

             

  первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої   1541 275 8573   85

 78 330    10029 527     

Машини та обладнання   5 2 1266   27 2 102 

   1244 102     

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)   1 0 7   0 0

 0    8 0     

Iншi основнi засоби   0 0 3   0 0 0  

  3 0     

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи   0 0 148   0

 0 148    148 148     

Разом   1547 277 9997   112 80 580    11432

 777     

   

   

 Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв  3 

                                       Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду

  810 

 

 

3.  Незавершене будiвництво. 

 

До статтi "Незавершене будiвництво" включаються вартiсть придбання чи вартiсть виробництва 

ще незавершених об'єктiв, якi пiсля укомплектування та прийняття їх у користування будуть 

визнанi у складi основних засобiв чи iнвестицiйної нерухомостi, якi вiдносяться до iнвестицiй. 

 

Незавершене будiвництво.    

Найменування показника  За рiк На кiнець року На початок  року 

1 2 3 4 



Капiтальне будiвництво  0 0 196 

Придбання (виготовлення) основних засобiв  6424 11 3248 

    

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв  153 13 0 

    

Придбання (створення) нематерiальних активiв   6     

    

Iншi        

Разом  6583 24 3444 

  

4.Вiдстроченi податковi активи   

 

Вiдстроченi податковi активи (згiдно МСБО 12) - суми податку на прибуток, якi належать до  

вiдшкодування в майбутнiх перiодах вiдповiдно до: 

o(а) вираховуємих тимчасових рiзниць; 

o(b) перенесених невикористаних податкових збиткiв;  

o(c) перенесених невикористаних податкових кредитiв. 

Тимчасовiх рiзницi - рiзницi мiж балансовою вартiстю актива чи зобов'язання в звiтi про 

фiнансовий стан та їхньою податковою базою.  

  

 

Змiни  вiдстрочених податкових активiв/зобов`язань протягом року (брутто): 

Стаття 

 2011 2012 

На початок року 0 464 

Вiдображення в звiтi о прибутках та убутках 464 142 

На кiнець року 464 322 

 

5.Виробничi запаси 

До складу  запасiв входять матерiальнi цiнностi, призначенi для споживання при виготовленнi 

продукцiї в одному виробничому циклi, здiйснення робiт або послуг на всiх стадiях; у виглядi 

безпосередньо запасiв на складах, у виглядi незавершеного виробництва, у виглядi готової 

продукцiї, призначеної для реалiзацiї, i у виглядi товарiв, закуплених i зберiгаються для 

перепродажу. 

Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при 

вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). 

 

Найменування показника Балансова вартiсть  

на початок року Балансова вартiсть  

на кiнець року 

   

1  3  4 

Сировина i матерiали   3723 

Тара i тарнi матерiали   16 

Будiвельнi матерiали  5  

Запаснi частини   22 

Iншi матерiали  1 59 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети   12 

Незавершене виробництво   17 

Напiвфабрикати  438 

Готова продукцiя   449 



Разом  6 4736 

Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02)     145 

 

6.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає забогованiсть за реалiзовану 

готову продукцiю, оказанi послуги оренди примiщень та iншi послуги. 

 Додаток 6 

Дебiторська  заборгованiсть за товари, роботи,послуги на 31.12.2011 на 31.12.2012 

        з iншими структурами 13 1925 

 

7.Аванси виданi. 

Аванси виданi включають дебiторську заборгованiсть постачальникiв за ТМЦ та iншi. 

 Додаток 7 

Аванси виданi на 31.12.2011 на 31.12.2012 

        з iншими структурами 11 1073 

 

 

8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає дебiторську заборгованiсть с покупцями  та 

дебiторську забогованiсть с державними цiльовими фондами. 

 

                                                                                                                    

Додаток 8 

Iнша поточна  дебiторська  заборгованiсть  на 31.12.2011 на 31.12.2012 

        з iншими структурами 0 201 

 

 

9. Виданi аванси за основнi засоби 

 

Аванси виданi на придбання необоротних матерiальних активiв 

    Додаток 9 

Аванси, виданi на придбання необоротних матерiальних активiв Станом на початок року

 Станом на кiнець  року 

з iншим структурам 2362 86 

 

10. Грошовi кошти. 

 

До складу грошових коштiв вiдносяться наявнi кошти i кошти на рахунках у банках роздiльно в 

нацiональнiй та iноземнiй валютi. 

 

   Додаток 10 

Найменування показника  На початок року  На кiнець року 

1  2 3 

Поточний рахунок у банку (в нацiональнiй валютi) 4 88 

 

 

11. Статутний капiтал. 

Статутний капiтал - це капiтал Товариства, що дорiвнює сумi номiнальної вартостi всiх 

розмiщених акцiй Товариства,  та який формується за рахунок внескiв акцiонерiв Товариства 



пiд час розмiщення акцiй. 

 

                                                                                                             

Додаток 11 

  На 31.12.11 

Назва власника цiнних паперiв Загальна кiлькiсть ЦП Загальна номiнальна вартiсть ЦП

 Вiдсоток у статутному капiталi 

Акцiонери згiдно реєстру 942 942 100% 

 

 

  На 31.12.12 

Назва власника цiнних паперiв Загальна кiлькiсть ЦП Загальна номiнальна вартiсть ЦП

 Вiдсоток у статутному капiталi 

 Акцiонери згiдно реєстру 942 942 100% 

 

12. Порядок розподiлу прибутку та дивiденди 

 

Порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товариства визначається Рiшенням Загальних 

зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України. За рахунок чистого прибутку , що 

залишається в розпорядженнi Товариства: 

- Виплачуються дивiденди;  

- Створюється та поповнюється резервний каптал; 

- Накопичується нерозподiлений прибуток (покривається збиток). 

 

Напрямки використання нерозподiленого прибутку затверджуються Загальними зборами 

акцiонерiв. 

 

Дивiденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акцiонеру  з розрахунку 

на одну належну йому акцiю. На кожну просту акцiю Товариства нараховується однаковий 

розмiр дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв на одну акцiю затверджується Загальними зборами 

акцiонерiв. Виплата дивiдендiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства з чистого прибутку звiтного року у строк не пiзнiше шести мiсяцiв з дня прийняття 

Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. На пiдприємствi отриманий 

нерозподiлений прибуток був направлений на покриття збиткiв. В звязку з чим, виплати по 

дивiдентам не проводилися. 

             

      Додаток 12 

Найменування показника На початок року На кiнець року 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (4212) (3657) 

 

13.  Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає забогованiсть за  сировину та 

матерiали,  послуги оренди обладнання, ремонту та тех. обслуговування обладнання, 

транспортнi послуги, послуги зв язку  та iншi ТМЦ та послуги. 

           Додаток 13 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2011 на 31.12.2012 

        з iншими структурами 6 6154 

 

14. Аванси одержанi 

 



Аванси одержанi включають аванси покупцiв за готову продукцiю та ТМЦ. 

 

                                                                                                                                                                                    

Додаток 14  

Аванси  одержанi  на 31.12.2011 на 31.12.2012 

        з iншими структурами 1000 2 

 

15. Iншi поточнi зобов'язання 

Iншi поточнi зобов'язання включають кредиторську заборгованiсть за договорами надання 

позик, кредиторську заборгованiсть з пiдзвiтними особами, кредиторську заборгованiсть з 

робiтниками по iншим операцiям. 

                                                                                                                                                                          

Додаток 15 

Iншi поточнi зобов язання на 31.12.2011 на 31.12.2012 

        з iншими структурами 7622 14531 

 

 

16. Виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг визначається за справедливою вартiстю 

проданих товарiв або послуг. 

Виручка вiд продажу  послуг та товарiв визнається (згiдно МСБО 18) в момент їх поставки 

покупцям i переходу права власностi та вiдображається у фiнансовiй   звiтностi за 

вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ)   

                                                                                            

                  Додаток 16 

Стаття 

  На 31.12.12 

 На терiторiї України 

Доход (виручка) вiд реалiзацiї  послуг 26741 

 

17. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). 

Собiвартiсть реалiзованих послуг(згiдно МСБО 2)  складається з виробничої собiвартостi 

послуг, реалiзованих протягом звiтного перiоду i загальновиробничих витрат. У виробничу 

собiвартiсть послуг включається: 

- амортизацiя примiщень (обладнання); 

- витрати на оплату працi обслуговуючого персоналу; 

- нарахування на фонд оплати працi обслуговуючого персоналу; 

- iншi прямi витрати.    

   Iнформацiя про структуру собiвартостi реалiзованих послуг та товарiв за звiтний перiод 

   Додаток 17  

  Статтi витрат За 2012 рiк 

 Собiвартiсть реалiзованих послуг 40 

 Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 24929  

 

 

     

18.  Iншi доходи та витрати. 

До складу iншiх доходiв включається позитивний фiнансовий результат вiд продажу основних 

засобiв, НМА, зменшений на суму лiквiдацiї основних засобiв, НМА, а також доход вiд 

безкоштовно отриманих ТМЦ, доход вiд списання кредиторської заборгованостi, доход вiд 

реалiзацiї запасiв  та iншi. 

До складу iншiх операцiйних витрат включаються витрати зi списання дебiторської 



заборгованостi, отриманi штрафи, пенi, собiвартiсть реалiзованих запасiв, операцiйна курсова 

рiзниця та iншi витрати. 

Доходи i витрати 

 

Найменування показника Доходи Витрати 

1 2 3 

Iншi операцiйнi доходи i витрати   

   

Iншi операцiйнi доходи i витрати  147 569 

 

 

  

19. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. 

                                                                                                           

Додаток 19 

№ п/п Статтi витрат За 2012 рiк 

1. Адмiнiстративнi витрати:  597 

1.1 Оплата працi адмiнiстративного персоналу 361 

1.2 Внески на соцiальнi заходи (адмiнiстративнi) 129 

1.3 Оренда адмiнiстративного призначення 14 

1.4 Послуги зв'язку 2 

1.5 Послуги банку 11 

1.6 Страхування  9 

1.7 Податки i збори 1 

1.8 Розробка та узгодж.  промисл. вiдходiв 19 

1.9 Канц.товари, iншi ТМЦ адм. призначення 9 

1.10 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги  24 

1.11 Послуги зберiгання ЦП на рахунках власникiв, депозитарнi послуги 15 

1.12 Нотарiальнi послуги 1 

1.13 Амортизацiя ОЗ, МНМА i НМА адм.призначення 2 

2. Витрати на збут: 1 

2.1 Найманий транспорт збутового призначення Україна 1 

 

 

20. Податок на прибуток 

 

Активи та зобов'язання по вiдкладеному податку на прибуток розраховуються за тимчасовими 

рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. Вiдстроченi податковi 

активи та зобов'язання включаються в фiнансову звiтнiсть щодо всiх тимчасових рiзниць мiж 

податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеної у фiнансовiй 

звiтностi. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує 

ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутньої оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати 

вiдстроченi податковi активи або якщо такi активи зможуть бути зарахованi проти iснуючих 

вiдкладених податкових зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

розраховуються за податковим ставкам, якi, як очiкується, будуть застосовнi в перiодi, коли 

будуть реалiзованi активи або погашенi зобов'язання, на основi ставок податку, що дiяли на 

звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за 

станом на звiтну дату. 

                                                                                 Додаток 20 

Найменування показника Сума 

1  2  



Поточний податок на прибуток   142 

 Вiдстроченi податковi активи: 

на початок звiтного року   464 

на кiнець звiтного року  322 

 Вiдстроченi податковi зобов'язання:  

на початок звiтного року    

на кiнець звiтного року   

 Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього  142 

у тому числi: 

поточний податок на прибуток   

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв   142 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань   

 Вiдображено у складi власного капiталу - усього   

у тому числi: 

поточний податок на прибуток   

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв   

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань   

 

21. Iнформацiя  про судовi позови та про подiї пiсля дати балансу. 

- Пiдприємство не має планiв по припиненню дiяльностi або окремих видiв дiяльностi; 

- немає змiн у законодавствi, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть пiдприємства; 

- У пiдприємства є наступнi судовi позови; свої шанси виграшу цих позовiв ми оцiнюємо таким 

чином: 

№ справи Сторона спору предмет спору сума спору, грн. результат спору

 Коментарiї 

 Назва вiдповiдача статус     

2а-6298/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя рiшення суду 

виконано визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 

07.03.12 р. №0000060700 та №0000070700 258 097 Спори виграно  

2а-6703/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя вiдкрито виконавче 

провадження визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 

20.03.12 р. №0000100700 та 0000110700 249 001 Спори виграно  

2а-6701/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя вiдкрито виконавче 

провадження визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 

26.03.12 р. №0000011542 та №0000021542 206 175 Спори виграно  

2а-8654/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя вiдкрито виконавче 

провадження визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 

27.04.12 р. №0000081542 та №0000071542 112 995 Спори виграно  

2а-7707/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя вiдкрито виконавче 

провадження визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 

14.06.12 р. №0000141542 та №0000151542 193 193 Спори виграно  

2а-11222/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 1 iнстанцiя

 визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 16.07.12 р. 

№0001421542 та №0001431542 72 196  Перспективи  виграшу: 95%. 

2а-11153/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 2 iнстанцiя

 визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 23.07.12 р. 

№00014441542  157 579 Спори виграно  

2а-12410/12/2070 Захiдна мiжрайонна державна податкова iнспекцiя 1 iнстанцiя

 визнання протиправним  та скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 29.10.12 р. 

№0001561542 8 020  Перспективи  виграшу: 95%. 

- На пiдприємствi немає втрати основного ринку збуту, лiцензiї або основного постачальника; 



- На пiдприємствi немає проблеми з робочою силою; 

- На пiдприємствi немає дефiциту сировини та основних матерiалiв; 

- Пiдприємство здатне отримати фiнансування для розробки важливих нових продуктiв або 

здiйснення iнших важливих iнвестицiй; 

- Пiдприємство володiє правом власностi (пiдтверджене документально) i контролює всi активи, 

представленi у фiнансовiй звiтностi. 

Власнi активи пiдприємства не обтяженi заставним правом. 

- Пiдприємством були виконанi всi аспекти договiрних зобов'язань, якi могли б iстотно 

вплинути на фiнансову звiтнiсть у разi їх    недотримання. Не iснує яких-небудь додаткових 

угод до дiючих договорiв, iнформацiя про якi не була розкрита. 

-Нам не вiдомо про будь-якi умови або подiї, що можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть 

пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на      безперервнiй основi протягом, 

щонайменше, 12 мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi. 

 

- Фiнансова звiтнiсть не мiстить спотворень i пропускiв iнформацiї. 

 

Керiвник                                                  ______________________                                       

Рощук Андрiй Олегович 

 

Головний бухгалтер                               ______________________                                       

Шевченко Яна Миколаївна 

 

 


