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Титульний аркуш 

 
 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 

 

Генеральний директор    Добросотськов А.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 27.04.2017 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 05491072 

4. Місцезнаходження 

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

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (057) 752-28-08, (057) 752-28-08 

6. Електронна поштова адреса  

 info@agrochim.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

№ 81 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку"  28.04.2017 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.agrochim.

com.ua в мережі Інтернет 28.04.2017 

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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  
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   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. 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)  

33. Примітки: 

В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю 

не наводиться, оскiльки емiтент не має свiдоцтва про державну реєстрацiю. 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не 

заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. 

Товариство не має будь-яких дозвiлiв або лiцензiй. 

Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. 

Посади "Корпоративного секретаря " на товариствi не iснує. 

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

рейтингування. 

Роздiл V п.2 та роздiл VI заповнено згiдно з даними останнiх реєстрiв станом на момент 

подання звiтностi. Реєстри станом на 31.12.2016р. Товариство не отримувало. 

Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. 

Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та 

будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Фактiв викупу 

(продажу ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй за звiтний перiод не було. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство 

iпотечнi цiннi папери не розмiщувало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента 

немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 

покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати Товариством не розмiщувалися. Реєстр 

iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

не було. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється у зв'язку з тим, що 

iпотечнi сертифiкати емiтентом не випускались (не розмiщувались). Реєстр iпотечних активiв 



4 

 

вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розмiщувались), Правила ФОН 

вiдсутнi. 

Рiшення "Про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" протягом звiтного 

перiоду не приймались. 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя 

про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, так як емiтент не займається 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Товариство не розмiщувало борговi цiннi папери, тому iнформацiя про забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв не заповнюється.  

Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, тому як Товариство не є фiнансовою 

установою. 

В Товариствi немає Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi 

"Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана 

дата його прийняття. 

У роздiлi "Текст аудиторського висновку (звiту)" не наводиться iнформацiя про реєстрацiйний 

номер, серiю та номер, дату видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв 

ринку цiнних паперiв, оскiльки емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. 

Фiнансову звiтнiсть складено за Мiжнародними стандартами бухгалтерської звiтностi. 

Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва не було, тому звiт про стан об'єкта 

нерухомостi не заповнюється. 

У звязку з вищевикладеним певнi вiдомостi передбаченi "Положенням про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 

р. за № 2826 не надаються. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 17.01.1997 

4. Територія (область) 

 Харківська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 942372 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 43 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 22.21 - Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас 

 20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах 

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

та iншими металевими виробами 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

2) МФО банку 

 307123 

3) Поточний рахунок 

 26003010258181 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" (у доларах США, Євро, росiйських рублях) 

5) МФО банку 

 307123 

6) Поточний рахунок 

 26003010258181 

 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 
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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 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Голощапов Юрiй Михайлович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

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

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Новий Стиль" - консультант з ефективностi пiдприємництва. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 02.03.2010, обрано до 29.04.2017р. 

9) Опис 

 Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю 

контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального 

директора та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi 

Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства.  

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

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

02.03.2010р.)  

Обгрунтування змiн у персональному складi; 

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) 

припинено з 29.04.2016р. повноваження Голови Наглядової ради Голощапова Ю.М.; 

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) обрано 

з 30.04.2016р. Головою Наглядової ради Голощапова Ю.М. строком на 1(один) рiк.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 24 

роки. 
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Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Голова Наглядової ради АТ 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" (з 2010р.), iншi (попереднi): консультант з ефективностi 

пiдприємництва АТ "Новий Стиль". 

Працює на посадi: консультант з ефективностi пiдприємництва АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" 

(м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд.88). 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лiтвiн Iрина Миколаївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

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

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 середня 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Новий Стиль" - провiдний економiст фiнансового вiддiлу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 02.03.2010, обрано припинено повноваження з 29.04.2016р. 

9) Опис 

 Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю 

ревiзiйного органу, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 

виконавчого органу. Обов`язки виконує колегiального у складi Ревiзiйного комiсiї, вiдповiдно 

до Статуту Товариства. 

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.).  

Обгрунтування змiн у персональному складi:  

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) 

припинено з 29.04.2016р. повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Лiтвiн I.М.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): працювала на посадi Голова Ревiзiйної 

комiсiї АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" з 2010р.; iншi: провiдний економiст 

фiнансового вiддiлу АТ "Новий Стиль". 

Обiймає посаду - заступник фiнансового директора з управлiння грошовими коштами АТ 

"Новий Стиль" (м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Авдєєва Олена Юрiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
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 МН 091452 07.06.2001 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" - бухгалтер. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2013, обрано припинено повноваження з 29.04.2016р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

виконавчого органу Товариства виконує колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до 

Статуту Товариства. 

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась.  

Призначено на посаду з 24.04.2013р., згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол 

№2404/2013 вiд 24.04.2013р.). 

Обгрунтування змiн у персональному складi - згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) припинено з 29.04.2016р. повноваження Члена 

Ревiзiйної комiсiї Авдєєвої О.Ю. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду заступник Головного 

бухгалтера АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88).  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Губарєв Юрiй Олександрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 767345 23.02.1998 Комiнтернiвським РВХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Новий стиль" - директор з маркетингу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.08.2013, обрано до 29.04.2017р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки - виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до 

Статуту Товариства. 

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

Призначено на посаду з 28.08.2013р., згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
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№2808/2013 вiд 28.08.2013р.) 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) 

припинено з 29.04.2016р. повноваження Члена Наглядової ради Губарєва Ю.О.; 

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) обрано 

з 30.04.2016 р. Членом Наглядової ради Губарєва Ю.О. строком на 1(один) рiк.   

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 

роки. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Член Наглядової ради АТ 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" (з 2013р.); iншi: директор з маркетингу АТ "Новий стиль". 

Працює на посадi: директор з операцiйного маркетингу та продажiв АТ "Новий стиль" (м. 

Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88). 

 

1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iвiна Велта Володимирiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 498669 25.11.2002 Куп'янським МРВУМВС України в Харкiвськiй областi 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПП "Юридичне бюро "КIМ" - директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 11.12.2015, обрано звiльнено з 21.06.2016р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган, без 

довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Обов"язок Генерального директора полягає у 

здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за 

реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом. 

Винагорода виплачена у розмiрi - 15 083,61 грн., виключно у грошовiй формi. 

Призначено на посаду з 11.12.2015р. згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол №17/2015 вiд 

10.12.2015р.) 

Обгрунтування змiн у персональному складi:  

- згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол №2106/16 вiд 21.06.2016р.) звiльнено з 

21.06.2016р. Iвiну В.В. з посади Генерального директора АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ" за угодою сторiн згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України та розiрвано Контракт на 

управлiння пiдприємством вiд 11.12.2015р. на пiдставi п.п. 2) п.5.4 Контракту. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): начальник юридичного вiддiлу - АТ "Новий 
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Стиль"; директор, провiдний юрист - ПП "Юридичне бюро "КIМ"; провiдний юрист - ПП "ПIК-

консалт". 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Савiна Яна Володимирiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СТ 402247 10.04.2014 Дергачiвським РВ ГУ ДМС України в Харкiвськiй обл. 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" - бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.03.2016, обрано звiльнено з 21.06.2016р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю та ведення 

бухгалтерського i податкового облiку на пiдприємствi, вiдповiдає за складання звiтностi 

пiдприємства.  

Винагорода виплачена у розмiрi - 21 928,03 грн., виключно у грошовiй формi. 

Обгрунтування змiн у персональному складi:  

- на пiдставi наказу Генерального директора № WДР-0000009 вiд 29.03.2016р. призначено з 

30.03.2016р. на посаду Головного бухгалтера Савiну Я.В. безстроково; 

- згiдно з Наказом Генерального директора №2016/95* вiд 21.06.2016р., на пiдставi рiшення 

Наглядової ради (протокол № 2106/16 вiд 21.06.2016р.) звiльнено з 21.06.2016р. Савiну Я.В. з 

посади Головного бухгалтера шляхом переведення її на посаду Генерального директора АТ 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ".  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): бухгалтер АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", бухгалтер 

СФГ "Колосок". 

 

1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Савiна Яна Володимирiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СТ 402247 10.04.2014 Дергачiвським РВ ГУ ДМС України в Харкiвськiй обл. 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 
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6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" - Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 22.06.2016, обрано звiльнено з 17.11.2016р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган, без 

довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Обов"язок Генерального директора полягає у 

здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за 

реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом. 

Винагорода виплачена у розмiрi - 58 246,06 грн., виключно у грошовiй формi. 

Обгрунтування змiн у персональному складi:  

- згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол №2106/16 вiд 21.06.2016р.) призначено з 

22.06.2016р. на посаду Генерального директора АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" Савiну 

Я.В. шляхом переведення її з посади Головного бухгалтера АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ" на строк до 31.12.2016р.; 

- згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол №1711/16 вiд 17.11.2016р.) звiльнено з 

17.11.2016р. Савiну Я.В. з посади Генерального директора АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ" за угодою сторiн згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України та розiрвано Контракт на 

управлiння пiдприємством вiд 22.06.2016р. на пiдставi п.п. 2) п.5.4 Контракту.   

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Головний бухгалтер АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ"; бухгалтер АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", бухгалтер СФГ "Колосок". 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лiтвiн Iрина Миколаївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

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

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 середня 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" - Голова Ревiзiйної комiсiї 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2016, обрано до 29.04.2017р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки - виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до 

Статуту Товариства. 
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Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) обрано 

з 30.04.2016р. Членом Наглядової ради Лiтвiн I.М. строком на 1(один) рiк.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Голова Ревiзiйної комiсiї АТ 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ"; провiдний економiст фiнансового вiддiлу АТ "Новий 

Стиль". 

Обiймає посаду - заступник фiнансового директора з управлiння грошовими коштами АТ 

"Новий Стиль" (м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ковалець Ольга Сергiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 603224 15.08.1997 Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" - член Ревiзiйної комiсiї 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2016, обрано до 29.04.2017р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки - виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до 

Статуту Товариства. 

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) обрано 

з 30.04.2016р. Членом Наглядової ради Ковалець О.С. строком на 1(один) рiк.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 12 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): член Ревiзiйної комiсiї АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ". 

Працює на посадi: економiст фiнансового вiддiлу АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м. Харкiв, Григорiвське 

шосе, буд. 88). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Радевiч Надiя Михайлiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
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ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 574923 08.08.2000 Московським МВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" - начальник вiддiлу компенсацiй та пiльг 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2016, обрано до 29.04.2017р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки - виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до 

Статуту Товариства. 

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: 

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) обрано 

з 30.04.2016р. Членом Наглядової ради Радевiч Н.М. строком на 1(один) рiк.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): начальник вiддiлу компенсацiй та пiльг, 

начальник вiддiлу органiзацiйної роботи з зовнiшнiх зв'язкiв - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ".  

Працює на посадi: директор з персоналу - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м. Харкiв, Григорiвське шосе, 

буд. 88). 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Авдєєва Олена Юрiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 091452 07.06.2001 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" - Член Ревiзiйної комiсiї  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2016, обрано до 29.04.2019р. 

9) Опис 

 Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю 

ревiзiйного органу, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 

виконавчого органу. Обов`язки виконує колегiального у складi Ревiзiйного комiсiї, вiдповiдно 

до Статуту Товариства. 
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Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась.  

Обгрунтування змiн у персональному складi:  

- згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) обрано 

з 30.04.2016р. Головою Ревiзiйної комiсiї Авдєєву О.Ю. строком на 3(три) роки.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Член Ревiзiйної комiсiї  АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ". 

Працює на посадi: заступник головного бухгалтера - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м. Харкiв, 

Григорiвське шосе, буд. 88). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Комишан Олена Iванiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВК 400320 02.08.2007 Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй обл. 

4) Рік народження 

 1991 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 4 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" - старший економiст фiнансового вiддiлу 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2016, обрано до 29.04.2019р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

виконавчого органу Товариства виконує колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до 

Статуту Товариства. 

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi не виплачувалась.  

Обгрунтування змiн у персональному складi - згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №2904/2016 вiд 29.04.2016р.) обрано з 30.04.2016р. Членом Ревiзiйної комiсiї 

Комишан О.I. строком на 3(три) роки.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 4 роки. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): старший економiст фiнансового вiддiлу, 

економiст фiнансового вiддiлу, облiковець фiнансового вiддiлу - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ". 

Працює на посадi: економiст з фiнансової роботи - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м. Харкiв, 

Григорiвське шосе, буд. 88).  

 

1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Добросотськов Андрiй Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



15 

 

 МА 660161 17.05.1999 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй обл. 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ХАРКIВЖИТЛОБУД-1" - директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.11.2016, обрано до 31.12.2017р. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган, без 

довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Обов"язок Генерального директора полягає у 

здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за 

реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом. 

Винагорода виплачена у розмiрi - 3500,89 грн., виключно у грошовiй формi. 

Обгрунтування змiн у персональному складi:  

- згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол №1711/16 вiд 17.11.2016р.) обрано з 18.11.2016р. 

на посаду Генерального директора АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" на строк до 

31.12.2017р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 

рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): директор ТОВ "ХАРКIВЖИТЛОБУД-1". 

Працює на посадах: директор ТОВ "АКЦЕПТОР" (61002, м.Харкiв, вул. МЕЛЬНИКОВА, буд. 2, 

офiс 87), директор з економiки ТОВ "КГ "МАКСИМА" (61204, м. Харкiв, просп. ПЕРЕМОГИ, 

буд. 68, кв. 50), директор ТОВ "ТРАВЕРС. IНК" (61204, м. Харкiв, просп. ПЕРЕМОГИ, буд. 68, 

кв. 50), директор ТОВ "ДВIЙКА МОНОЛОГ" (61023, м. Харкiв, вул. МИРОНОСИЦЬКА, буд. 

88, кв. 85), директор ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА IНЕКС" (61051, м. Харкiв, вул. 

КЛОЧКIВСЬКА, буд. 337), директор ТОВ "ПЛАНЕТА КОМФОРТ" (61068, м. Харкiв, просп. 

МОСКОВСЬКИЙ, будинок 96). 
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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 код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явни-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 

ради 

Голощапов Юрiй 

Михайлович 

ММ 924001 14.03.2001 

Київським РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй обл. 

3 303 623 87,64116 3 303 623 0 0 0 

Член Наглядової 

ради, перед цим - 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Лiтвiн Iрина 

Миколаївна 

МК 517387 03.06.1997 

Московським МВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй обл. 

2 0,000053 2 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї, перед цим 

- Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Авдєєва Олена 

Юрiївна 

МН 091452 07.06.2001 

Орджонiкiдзевським РВ ХМУ 

УМВС України в Харкiвськiй 

обл. 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Губарєв Юрiй 

Олександрович 

МК 767345 23.02.1998 

Комiнтернiвським РВХМУ 

УМВСУ в Харкiвськiй обл. 

1 0,000026 1 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Iвiна Велта 

Володимирiвна 

МН 498669 25.11.2002 

Куп'янським МРВУМВС 

України в Харкiвськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор, перед 

цим - Головний 

бухгалтер 

Савiна Яна 

Володимирiвна 

СТ 402247 10.04.2014 

Дергачiвським РВ ГУ ДМС 

України в Харкiвськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Ковалець Ольга 

Сергiївна 

МК 603224 15.08.1997 

Фрунзенським РВХМУУМВС 

України в Харкiвськiй обл. 

1 0,000026 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Радевiч Надiя 

Михайлiвна 

ММ 574923 08.08.2000 

Московським МВХМУУМВС 

України в Харкiвськiй обл. 

1 0,000026 1 0 0 0 

Член Ревiзiйної Комишан Олена ВК 400320 02.08.2007 0 0 0 0 0 0 
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комiсiї Iванiвна Артемiвським РВ ГУ МВС 

України в Донецькiй обл. 

Генеральний 

директор 

Добросотськов 

Андрiй 

Вiкторович 

МА 660161 17.05.1999 

Шосткинським МВУМВС 

України в Сумськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Усього 3 303 628 87,641291 3 303 628 0 0 0 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсот- 

ках) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у від- 

сотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсот- 

ках) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у відсот- 

ках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Голощапов Юрiй Михайлович ММ 924001 

14.03.2001 

Київським РВ ХМУ 

УМВС України в 

Харкiвськiй обл. 

3 303 623 87,64116 96,25792 3 303 623 0 0 0 

Усього 3 303 623 87,64116 96,25792 3 303 623 0 0 0 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 29.04.2016 

Кворум зборів 96,258 

Опис Порядок денний зборiв: 

(перелiк питань, що виносяться на голосування) 

 

1. Обрання Лiчильної комiсiї зборiв.  

2. Обрання Секретаря зборiв. 

3. Рiчний звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк. 

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

2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 

5. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Наглядової ради. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 

8. Розподiл прибуткiв i збиткiв за результатами дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 

9. Затвердження значних правочинiв укладених Товариством з моменту 

попереднiх зборiв. 

10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

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

вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. 

11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членiв Наглядової 

ради. 

12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, 

встановлення розмiру їх винагороди. 

13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради. 

14. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї. 

15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, 

встановлення розмiру їх винагороди. 

16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Ревiзiйної комiсiї. 

17. 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 питання - прийняли звiт Генерального директора до вiдома. 

З 4-го питання - визнали дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Затвердити 

висновки Ревiзiйної комiсiї. 

З 5-го питання - визнали дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2015 роцi 

задовiльною. 

З 6-го питання - визнали дiяльнiсть Генерального директора Товариства у 2015 

роцi задовiльною. 

З 7-го питання - затвердили рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 

З 8-го питання - прийнято рiшення щодо розподiлу прибутку. Дивiденди не 

нараховувати та не сплачувати.    
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З 9-го питання - затвердили правочини, укладенi Товариством. 

З 10-го питання - надали попередню згоду на укладання Генеральним директором 

Товариства правочинiв. 

З 11-го питання - припинили з 29.04.2016р. повноваження чинного складу 

Наглядової ради. Обрали з 30.04.2016р. Наглядову раду Товариства у складi 

5(п'яти) осiб строком на 1(один) рiк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв 

Товариства.  

З 12-го питання - затвердили умови цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради згiдно з проектом договору. Винагороду членам Наглядової ради 

не сплачувати. 

З 13-го питання - уповноважили Генерального директора Товариства пiдписати 

договори з членами Наглядової ради. 

З 14-го питання - припинили з 29.04.2016р. повноваження чинного складу 

Ревiзiйної комiсiї. Обрали з 30.04.2016р. Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 

2(двох) осiб строком на 3(три) роки.  

З 15-го питання - затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами 

Ревiзiйної комiсiї згiдно з проектом договору. Винагороду членам Ревiзiйної 

комiсiї не сплачувати. 

З 16-го питання - уповноважили Генерального директора Товариства пiдписати 

договори з членами Ревiзiйної комiсiї. 

З 17-го питання - затвердили Статут у новiй редакцiї. Уповноважили 

Генерального директора Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту та 

здiйснити її реєстрацiю вiдповiдно до чинного законодавства. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 12.12.2016 

Кворум зборів 96,258 

Опис Збори скликано за iнiцiативою Наглядової ради. 

Порядок денний зборiв: 

(перелiк питань, що виносяться на голосування) 

 

1. Обрання Лiчильної комiсiї зборiв.  

2. Обрання Секретаря зборiв. 

3. Затвердження значних правочинiв укладених Товариством з моменту 

попереднiх зборiв. 

4. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

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

вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. 

5. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членiв Наглядової 

ради. 

6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, 

встановлення розмiру їх винагороди. 

7. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради. 

8. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї. 

9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, 

встановлення розмiру їх винагороди. 

10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Ревiзiйної комiсiї. 

11. Про внесення змiн до статуту Товариства. 
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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 питання - затвердили правочини, укладенi Товариством. 

З 4-го питання - надали попередню згоду на укладання Генеральним директором 

Товариства правочинiв.    

З 5-го питання - Наглядову раду не переобирали. 

З 6-го питання - не затверджували умови цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради. 

З 7-го питання - не уповноважували Генерального директора Товариства 

пiдписати договори з членами Наглядової ради. 

З 8-го питання - Ревiзiйну комiсiю не переобирали. 

З 9-го питання - не затверджували умови цивiльно-правових договорiв з членами 

Ревiзiйної комiсiї. 

З 10-го питання - не уповноважували Генерального директора Товариства 

пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї. 

З 11-го питання - затвердили Статут у новiй редакцiї. Уповноважили 

Генерального директора Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту та 

здiйснити її реєстрацiю вiдповiдно до чинного законодавства. 
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VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, 

що передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис За звiтний перiод, та за перiод, що передував звiтному, рiшення про виплату 

дивiдендiв не приймалось, дивiденди не нараховувались. 

 

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

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Київська обл., м. Київ, вул. 

Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65 

Факс (044) 279-12-49 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Отримання послуг, передбачених 

договором про обслуговування 

випускiв цiнних паперiв. 

Депозитарiй немає Лiцензiї. Здiйснює 

дiяльнiсть згiдно Правил та Регламенту 
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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 

Код за ЄДРПОУ 23467723 

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

Космiчна,26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263449 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (057) 7-544-600 

Факс (057)7-544-900 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Отримання послуг зберiгача з 

обслуговання рахункiв акцiонерiв 

товариства вiдкритих внаслiдок 

дематерiалiзацiї випуску акцiй 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ВЕТАС - АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37651863 

Місцезнаходження 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, 

вул.Гоголя, 250 кв.64 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво № 4441 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.04.2011 

Міжміський код та телефон +38 (050) 464 82 81 

Факс +38 (0472) 502 072 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторськi послуги 
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X. Відомості про цінні папери емітента 
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 

(шт.) 

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. 

Випуск iнших цiнних паперiв, випуски яких пiдлягають реєстрацiї, не здiйснювали. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не 

вiдбувався.  

 



25 

 

XI. 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 попередніх 

звітних періодів 

Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який 

здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. У Товариствi 

створено Наглядову раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. 

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

представництв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй 

структурi пiдприємства не передбачається. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 30 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 15 осiб. 

Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) в 2016р. (осiб) - 14 осiб. 

Фонд оплати працi - всього - 2 117,4 тис.грн. 

Розмiр фонду оплати працi проти 2015 року зменшився на 989,8 тис.грн. при одночасному 

зменшеннi середньої кiлькостi штатних одиниць на 20 особ. 

Кадрова програма вiдсутня. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
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місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

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) 

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi Наказу № 2016/1/1 вiд 04.01.2016р. 

"Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики в 2016 роцi".  

 У вiдповiдностi з вищезазначеним Наказом: 

- Встановити межу iстотностi у розмiрi 1тис.грн. 

- Одиницею запасiв в цiлях бухгалтерського облiку рахувати вид запасiв. 

Первинною вартiстю запасiв, придбаних за плату (сировина i матерiали, товари), рахувати 

собiвартiсть запасiв, яка складається з наступних фактичних витрат: 

- сум, що сплачуються згiдно з угодою постачальниковi (продавцевi), за вирахуванням непрямих 

податкiв; 

- сум ввiзного мита; 

- сум, непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; 

- при iмпортi запасiв, сум транспортних витрат, пов'язаних з перевезенням до кордону України i 

по територiї України; 

-ТЗР (витрати на заготiвлю, навантажувально-розвантажувальнi роботи, транспортування 

запасiв до мiсця їх використання, включаючи усi види страхових послуг).  

- iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому 

вони придатнi для використання в запланованих цiлях. 

Первинною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами пiдприємства (готова 

продукцiя i незавершене виробництво), рахувати витрати на виробництво i переробку (усi прямi 

витрати на працю, матерiали i прямо вiдношуванi накладнi витрати, частина розподiлюваної 

амортизацiї, витрат на управлiння i адмiнiстрування виробництвом). 

Не включати в первинну вартiсть запасiв, а вiдображати у витратах перiоду: 

1) наднормативнi втрати i недостачi запасiв; 

2) вiдсотки за користування позиками; 

3) iнших витрати, не пов'язаної з придбанням запасiв. 

Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв) при 

вiдпустцi у виробництво або iншому вибуттi здiйснювати по методу собiвартостi перших за 

часом надходження запасiв (ФIФО). 

Для усiх запасiв, що мають однакове призначення, використати один i той же метод оцiнки. 

 

Основними засобами визнавати матерiальнi активи, якi мiстяться пiдприємством в цiлях 

використання їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг або для 
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адмiнiстративних цiлей i використовуватимуться, як очiкується, упродовж бiльше одного року i 

вартiсть яких перевищує 2500,00 грн. 

Об'єкти основних засобiв приймати до облiку за первинною вартiстю (первинна оцiнка), яка 

включає покупну цiну, у тому числi iмпортнi мита i невiдшкодовуванi податки, а також прямi 

витрати по приведенню об'єкту в робочий стан для використання за призначенням.  

Визнання витрат припиняти, коли об'єкт основних засобiв знаходиться на мiсцi i 

використовується, незалежно вiд того чи зданий вiн в експлуатацiю. Витрати, пов'язанi з 

використанням i перемiщенням об'єкту основних засобiв, не включати у балансову вартiсть 

цього об'єкту. 

Застосовувати прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Очiкуваний 

перiод часу використання об'єкту основного засобу встановлювати по кожному об'єкту 

керiвником того пiдроздiлу, який приймає цей об'єкт. 

Термiн корисного використання основного засобу повинен регулярно переглядатися в процесi 

експлуатацiї активу.  

Термiн корисної служби активу визначати, виходячи з: 

1) очiкуване використання активу, яке залежить вiд кiлькостi випущеної продукцiї; 

2) очiкуваний фiзичний знос, який залежить вiд експлуатацiйних чинникiв, таких як кiлькiсть 

годин використання активу, ремонт i технiчне обслуговування; 

3) технiчний i моральний знос, виробництва, що виникають в результатi змiн або удосконалень, 

а також у зв'язку зi змiною попиту на ринку продукцiї або об'єму надання послуг з активу;  

4) юридичнi i тому подiбнi обмеження по використанню активу. 

Термiн корисної служби активу визначати на основi зваженого рiшення i засновувати на досвiдi 

експлуатацiї подiбних активiв. Амортизацiю об'єкту основних засобiв нараховувати виходячи з 

нового термiну корисного використання, починаючи з мiсяця, що слiдує за мiсяцєм змiни 

термiну корисного використання. 

Амортизацiї пiдлягає вартiсть основного засобу, що амортизується, яка є рiзницею мiж 

первинною вартiстю i лiквiдацiйною вартiстю. 

Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв прийняти рiвною нулю. 

Основнi засоби в облiку роздiляти на основнi групи: будiвлi i споруди, машини i устаткування, 

транспортнi засоби, iнструменти, прилади i iнвентар, iншi основнi засоби. 

 

До складу групи "Будiвлi i споруди" включати вартiсть  нежитлових примiщень, майданчикiв, 

якi мають характер нерухомостi i є власнiстю пiдприємства. 

До складу групи "Машини i устаткування" включати вартiсть котлiв, верстатiв, кран- балок, 

технiчного устаткування i апаратiв: енергетичного характеру, загального користування, а також 

спецiалiзованого використання. 

До складу групи "Транспортнi засоби" включати вартiсть механiчних транспортних засобiв i 

iнших транспортних засобiв. 

До складу групи "Iнструменти, прилади i iнвентар" включати вартiсть нетто об'єктiв, якi 

вiдносяться до приладiв, iнструментiв, оснащення i рухомого майна. 

До складу групи "Iншi основнi засоби" включати iншi основнi засоби, не включенi у 

вищеперелiченi групи. 

 

Для нарахування амортизацiї застосовувати наступнi термiни корисної служби активу для 

основних груп: 

Будiвлi i споруди                             165 мiс. -  660 мiс. 

Машини i устаткування                   24 мiс. - 120 мiс. 

Транспортнi засоби                      60 мiс. - 120 мiс.  
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Iнструменти, прилади, iнвентар           24 мiс. - 240 мiс. 

Iншi ОС                                        120 мiс. - 240 мiс. 

 

З метою правильностi вiднесення нарахованої амортизацiї до витрат на виробництво, 

загальновиробничим витратам, адмiнiстративним витратам, витратам на збут вести облiк 

основних засобiв по наступних видах аналiтики: 

- виробничi основнi засоби; 

- загальновиробничi основнi засоби; 

- загальногосподарськi основнi засоби (основнi засоби адмiнiстративного використання). 

 

У основнi засоби у будiвництвi "Незавершене будiвництво" включати вартiсть придбання або 

вартiсть виробництва незавершених ще об'єктiв, якi пiсля укомплектовування i прийняття в 

користування стануть основними засобами або нерухомiстю, що вiдносяться до iнвестицiй, а 

також витрати, пов'язанi з їх незавершеним полiпшенням. 

 

Iнвестицiйною нерухомiстю визнавати тi, що належать пiдприємству примiщення i об'єкти, що 

здаються в операцiйну оренду. 

Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi приймати до облiку за первинною вартiстю, яка включає 

первиннi витрати на придбання i усi безпосередньо пов'язанi з придбанням витрати. Вартiсть 

спорудженого об'єкту iнвестицiйної нерухомостi визначати на момент завершення будiвництва 

або реконструкцiї. 

Пiсля первинного визнання, надалi об'єкти iнвестицiйної нерухомостi враховувати за фактичною 

вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд 

знецiнення. 

В процесi фiнансово-господарської дiяльностi може знадобитися рекласифiкацiя iнвестицiйної 

нерухомостi. Переклад об'єкту в iнвестицiйну нерухомiсть або виведення з її складу здiйснювати 

тiльки у разi змiни способу його експлуатацiї, пiдтвердженого наступними подiями : 

- початок використання об'єкту у виробничiй дiяльностi - переклад об'єкту з iнвестицiйної 

нерухомостi до складу основних засобiв; 

- початок пiдготовки до продажу - переклад об'єкту з iнвестицiйної нерухомостi в запаси; 

- закiнчення використання у виробничiй дiяльностi - переклад об'єкту з основних засобiв в 

iнвестицiйну нерухомiсть; 

- початок здачi в операцiйну оренду - переклад об'єкту iз запасiв в iнвестицiйну нерухомiсть; 

- закiнчення будiвництва або реконструкцiї - переклад об'єкту з власностi, що знаходиться в 

процесi будiвництва або реконструкцiї (основнi засоби), в iнвестицiйну нерухомiсть. 

При перекладi об'єкту з iнвестицiйної нерухомостi в iншi види активiв, цей об'єкт починати 

враховувати в новiй якостi за фактичною вартiстю.  

При одночасному використаннi об'єктiв нерухомостi для власних потреб i здачi в оренду 

роздiляти об'єкти пропорцiйно використовуваної площi. 

 

Основнi засоби, первинна вартiсть яких не перевищує 2500,00 грн, списувати на витрати одного 

разу в першому мiсяцi використання об'єктiв. 

 

Малоцiнними i швидкозношувальними предметами визнавати матерiальнi активи, якi 

використовуються пiдприємством у виробничих або адмiнiстративних цiлях i 

використовуватимуться, як очiкується, упродовж менш одного року, зокрема: iнструменти, 

господарський iнвентар, спецiальне оснащення, спецiальний одяг i т. п. 

Вартiсть МШП при вiдпустцi в експлуатацiю виключати iз складу активiв з подальшою 
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органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв по мiсцях експлуатацiї i 

вiдповiдальних особах упродовж термiну їх фактичного використання. 

 

Нематерiальними активами визнавати немонетарнi активи, що iдентифiкуються, не мають 

матерiально-речової форми. 

Нематерiальними активами визнавати, коли є упевненiсть в майбутнiх економiчних вигодах вiд 

їх використання i їх вартiсть може бути надiйно оцiнена.  

Об'єкти, що не вiдповiдають визначенню нематерiальних активiв (iдентифiкованiсть, контроль, 

майбутнi економiчнi вигоди), визнавати в якостi витрати у мiру їх виникнення. 

Спочатку нематерiальнi активи оцiнювати за собiвартiстю, яка включає покупну цiну, iмпортнi 

мита, невiдшкодовуванi податки i будь-якi прямi витрати на пiдготовку активiв до експлуатацiї. 

Пiсля первинного визнання, надалi нематерiальнi активи враховувати за первинною вартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї.  

Амортизацiю на нематерiальнi активи нараховувати регулярно впродовж усього термiну 

корисної служби активiв.  

Термiн використання нематерiальних активiв визначати по кожному об'єкту окремо у момент 

зарахування їх на баланс, виходячи з:  

     - термiну корисної служби активу; 

     - технологiчного застарiння, що передбачається; 

     - правових або iнших подiбних обмежень по термiнах його використання i iнших чинникiв. 

Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом. 

Перiод i метод амортизацiї переглядати на кiнець кожного фiнансового року. Перiод амортизацiї 

має бути змiнений, якщо розрахунковий термiн корисної служби активу значно вiдрiзняється вiд 

колишнiх оцiнок цього термiну.  

Амортизацiю нараховувати на вартiсть нематерiального активу, що амортизується, яка є 

рiзницею мiж первинною вартiстю i лiквiдацiйною вартiстю.  

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю. 

Для нарахування амортизацiї застосовувати наступнi термiни корисної служби нематерiального 

активу для основних груп: 

 

Iншi нематерiальнi активи                   24 мiс. - 240 мiс. 

До складу iнших нематерiальних активiв включати програмне забезпечення, якщо воно не є 

невiд'ємною частиною вiдповiдного устаткування. 

 

Активи, що утримуються для продажу, визначати вiдповiдно до вимог МСФО 5. 

Довгостроковi активи переводити до складу оборотних активiв, коли вони вiдповiдають 

критерiям "утримуваних для продажу" активiв: 

1) необоротнi активи класифiкувати як "утримуванi для продажу", якщо їх балансова вартiсть 

вiдшкодовується в результатi здiйснення продажу.  

2) Актив або група вибуття мають бути готовi до негайного продажу в їх нинiшньому станi i 

вiрогiднiсть продажу має бути високою.  

3) Керiвництво повинне затвердити план з продажу активу або групи вибуття, а також вести 

пошук покупця.  

4) Передбачуваний продаж має бути здiйснений впродовж одного року з дати класифiкацiї. 

Рiчний перiод часу може бути продовжений в наступних випадках:  

- за наявностi обгрунтованих припущень про те, що iншi особи (за винятком покупця) висунуть 

додатковi умови по передачi активу або групи вибуття i за умови, що дiї, необхiднi для 

реагування на вказанi умови, не можуть бути здiйсненi до тих пiр, поки не буде отримано тверде 
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зобов'язання про придбання з боку покупця  

- висока вiрогiднiсть отримати тверде зобов'язання про придбання впродовж року. 

Критерiй "призначений для продажу" повинен виконуватися на день складання балансового 

звiту, а не пiсля. Якщо дотримання критерiю забезпечується вже пiсля звiтної дати, але до 

затвердження фiнансової звiтностi, вiдповiдна iнформацiя наводиться в примiтках до звiтностi.  

"Утримуванi для продажу" активи, оцiнювати по найменшiй з двох величин: балансовiй вартостi 

i справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Амортизацiю таких активiв 

припиняти у момент їх перекладу в групу засобiв, призначених для продажу. 

Необоротнi активи або групи вибуття, якi передбачається законсервувати, не класифiкувати як 

"призначенi для продажу". Їх балансова вартiсть вiдшкодовуватиметься за допомогою 

продовження використання усерединi компанiї. 

Iнформацiя по активах, якi вiдповiдають критерiям "утримуваних для продажу", представляти 

окремо в звiтi про фiнансове положення, а iнформацiю про результати дiяльностi, що 

припиняється, розкривати в звiтi про сукупний прибуток.  

Якщо необоротнi активи класифiкуються як "призначенi для продажу", вони не пiдлягають 

амортизацiї. Їх вартiсть переоцiнюється у кiнцi кожного перiоду (найменша з величин: 

балансовiй вартостi або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж). 

Необоротнi активи, якi перестають класифiкуватися як "призначенi для продажу", оцiнювати за 

балансовою вартiстю, визначеною до того моменту, коли активи або група вибуття були 

класифiкованi як "призначенi для продажу". Балансова вартiсть коригується з урахуванням 

амортизацiї, зносу або переоцiнки активiв, якi були б врахованi, якби актив або група вибуття не 

були  класифiкованi як "призначенi для продажу". 

Якщо пiдприємство перестає класифiкувати компонент (активи або групу вибуття) як 

"призначений для продажу", то класифiкацiя результатiв його дiяльностi, iнформацiя по яких 

ранiше представлялася у складi припиненої дiяльностi, має бути змiнена шляхом включення 

фiнансового результату в доход (збиток) вiд дiяльностi, що продовжується, стосовно звiтної 

iнформацiї за усi звiтнi перiоди, по яких в звiтностi видається порiвняльна iнформацiя по 

припинений дiяльностi. Вiдносно показникiв за попереднi перiоди має бути вказiвка, що 

пiдприємство представляє переглянутi данi. 

Необоротнi активи i групи вибуття, що класифiкуються як "призначенi для продажу", в звiтi про 

фiнансове положення розкриваються вiдособлено.  

Iнформацiя про зобов'язання, що вiдносяться до груп вибуття, що класифiкуються як 

"призначенi для продажу", в звiтi про фiнансове положення представляється окремо вiд iнших 

зобов'язань. Така iнформацiя  представляється у виглядi єдиного показника i не вимагає 

розшифровки. 

Iнформацiю про основнi класи активiв i зобов'язань, що класифiкуються як "призначенi для 

продажу", представляти окремо в звiтi про фiнансове положення або в примiтках.  

Окремо уявляти iнформацiю про загальну суму доходiв або витрат, вiдображених безпосередньо 

в капiталi i пов'язаних з необоротним активом або групою вибуття, якi класифiкуються як 

"призначенi для продажу". 

 

Активи та зобов'язання з вiдстроченого податку на прибуток розраховувати по тимчасових 

рiзницях з використанням балансового методу облiку зобов'язань. Вiдкладенi податковi активи i 

зобов'язання включати в фiнансову звiтнiсть за всiма тимчасовими рiзницями мiж податковою 

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

Вiдкладенi податковi активи вiдображати тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi 

активи або якщо такi активи зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових 
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зобов'язань. Вiдкладенi податковi активи i зобов'язання розраховуються за податковими 

ставками, 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 станом на звiтну дату. 

Проводити розрахунок i нарахування вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань 

щоквартально. 

До грошових коштiв вiдносити наявнi кошти i кошти на рахунках в банках окремо в 

нацiональнiй та iноземнiй валютi. 

До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносити короткостроковi фiнансовi активи, якi можуть бути 

легко переведенi в грошовi кошти i термiн погашення яких становить не бiльше трьох мiсяцiв. 

 

Виручку вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг визначається за справедливою вартiстю проданих 

товарiв чи послуг. 

Виручку вiд продажу товарiв визнавати в момент її поставки покупцям i переходу права 

власностi i вiдображати у фiнансовiй звiтностi за вирахуванням податку на додану вартiсть 

(ПДВ), акцизiв та iнших аналогiчних обов'язкових платежiв. Виручку вiд продажу послуг 

вiдображати пiсля надання послуг, пiдтвердженням чого є пiдписаний акт здачi-приймання 

виконаних послуг. 

 

Суму резерву сумнiвних боргiв сформувати виходячи з платоспроможностi окремих 

(конкретних) дебiторiв. 

 

Проводити резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, проведення аудиту, 

додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i 

платежiв. 

 

Класифiкацiю витрат на виробництво послуг проводити згiдно стандартiв. 

Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з виробничої собiвартостi послуг, реалiзованих 

протягом звiтного перiоду i загальновиробничих витрат. 

У виробничу собiвартiсть послуг включати: 

- прямi матерiальнi витрати 

- амортизацiя примiщень (обладнання) 

- витрати на оплату працi обслуговуючого персоналу; 

- нарахування на фонд оплати працi обслуговуючого персоналу; 

- iншi прямi витрати. 

Бухгалтерський облiк витрат на виробництво послуг вести на рахунку 23 "ВИРОБНИЦТВО": 

включати вартiсть прямих витрат, якi можуть бути вiднесенi на конкретний об'єкт з вiдповiдною 

аналiтикою: 

- експлуатацiйнi витрати, 

- Амортизацiя примiщень (обладнання) 

- Iншi прямi витрати; 

Для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства за елементами застосовувати 

бухгалтерськi рахунки 8 i 9 класу Плану рахункiв. Для роздiльного облiку витрат, якi 

вiдносяться до складу валових, i витрат, якi не належать до складу валових, вести окрему 

аналiтику. 

 

Визначити систему оплати працi в затвердженому "Положеннi про оплату працi". Включити в 

систему оплати працi перелiк витрат на виплату основної i додаткової заробiтної плати та iнших 
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видiв заохочень i виплат, виходячи з тарифних ставок, у виглядi премiй, заохочень, витрати на 

виплати за виконання робiт (послуг), згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, будь-

якi iншi виплати в грошовiй або натуральнiй формi, якi можуть бути встановленi за 

домовленiстю сторiн. 

 

Вести податковий облiк вiдповiдно до законодавства України. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Протягом звiтного 2016 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть та отримало доходи з реалiзацiї 

в межах країни:  

- виробленої продукцiї (кубiв пiнополiуретану (ППУ) та деталей для меблiв, виготовлених на їх 

основi) на суму - 33 657,7 тис.грн., що вiдповiдає 51 % вiд загального об'єму доходiв вiд 

реалiзацiї;  

- послуг з давальницької переробки на суму - 203,7 тис.грн., що вiдповiдає 0,3 % вiд загального 

об'єму доходiв вiд реалiзацiї;  

- послуг за вiдповiдальне зберiгання та iншi послуги у розмiрi - 359,5 тис.грн., що вiдповiдає 0,5 

% вiд загального об'єму доходiв вiд реалiзацiї;  

Середньореалiзацiйнi цiни на вироблену продукцiю за 2016р. склали - 71,5 тис.грн. без ПДВ за т. 

Обсяг виробленої готової продукцiї за 2016р. становить 460,1т, обсяг реалiзованої готової 

продукцiї 467,4 т. 

Продаж необоротних активiв та запасiв, що є значною складовою iнших операцiйних доходiв 

Товариства, дорiвнює - 7 339,1 тис.грн., що вiдповiдає 11,2 % вiд загального об'єму доходiв вiд 

реалiзацiї;  

В звiтному роцi Товариство здiйснювало дiяльность з продажу товарiв на експорт. Загальна сума 

доходу склала - 22 559,3 тис.грн., що вiдповiдає 34,5 % вiд загального обсягу продажiв.  

Товариство спецiалiзується на виробництвi кубiв пiнополiуретану (ППУ) та деталей для меблiв, 

виготовлених на їх основi. Постiйно вдосконалює технологiї управлiння виробничими 

процесами, займається вивченням новiтнього свiтового досвiду та кон'юктури ринку. Дiяльнiсть 

Товариства не залежить вiд сезонних змiн. 

Основним покупцем виробленої продукцiї та наданих послуг є АТ "Новий стиль", яке 

розташовано в межах країни, розмiр реалiзацiї зазначеному покупцю складає - 20 565,3 тис.грн.  
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Продаж виробленої продукцiї iншим покупцям в межах країни складає - 20 070,9 тис.грн. Серед 

них такi клiєнти - ТОВ "Iнтегрiтас", обсяг продажу 422,2 тис.грн., клiєнти - фiзичнi особи, обсяг 

продажу 2 944,3 тис.грн., ТОВ МФ "Констатнта", обсяг продажу - 4 994,1 тис.грн., ТОФ 

"Скайфоам" - 5 253,8 тис.грн., ТОВ Фабрика меблiв "Бiс-М", обсяг продажу - 1 265,8 тис.грн., 

ТОВ "Економточка", обсяг продажу - 2 992,5 тис грн.. 

Основними покупцями товарiв, якi розташованi за межами країни є такi клiєнти: 

- Mobi-Art Design SRL, розмiр реалiзацiї зазначеному покупцю складає - 262,5 тис.грн.  

- NOWY STYL KZ, розмiр реалiзацiї зазначеному покупцю складає - 12 401,7 тис.грн. 

- NOWY STYL sp. z o. o., Польша, розмiр реалiзацiї зазначеному покупцю складає - 3 620,4 

тис.грн. 

- ООО Компания Балтламинат, розмiр реалiзацiї зазначеному покупцю складає - 1 185,5 тис.грн. 

- МЭНРОУД ООО, розмiр реалiзацiї зазначеному покупцю складає - 5 089,1 тис.грн. 

Основними ризиками в дiяльностi Товариства залишається такi проблеми, як: постiйнi змiни в 

законодавчiй базi, нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, загальна iнфляцiя, 

зростанням цiн на ресурси, що потребує певного часу для їх вирiшення. Керiвництво Товариства 

приймає усi необхiднi заходи щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi. 

До перспективних планiв розвитку Товариства входить збiльшення замовлень вiд суб'єктiв 

господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з 

урахуванням ринкових вiдносин. 

Збут продукцiї Товариства забезпечується пiдтримкою вiдносин з основним постiйним 

покупцем, а також встановленням договiрних вiдносин з виробничими пiдприємствами, що 

використовують продукцiю Емiтента.  

Основними постачальниками сировини та матерiалiв були:  

BorsodChem Zrt., Сovestro international sa., OLTCHIM SA RM.VILCEA, ТОВ "Ален", ТОВ 

"Малакiон" 

Сировина для виробництва постачається з країн Схiдної Європи, є доступною, труднощi з 

забезпеченням сировиною вiдсутнi. Цiни є ринковими та регулюються достатньою 

конкуренцiєю на ринку, але залежать вiд курсового чиннику iноземних валют, що впливає на 

рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства. 

Пiдприємство орiєнтовано на виробництво та продаж своєї продукцiї певному колу покупцiв, 

тому дослiдження стану розвитку галузi не здiйснювалось. Виробництво здiйснювалось на 

новому обладнаннi та за сучасними технологiями. Асортимент товарiв орiєнтовано на 

забезпечення потреб вузького кола покупцiв та повнiстю забезпечує їх замовлення. Становище 

на ринку галузi не дослiджувалось. 

Товариство не зазнає конкуренцiї у зв'язку з вузькою орiєнтацiєю виробництва на певних 

покупцiв з урахуванням їх потреб у асортиментi, циклiчностi та обсягах виробництва та умов 

розрахункiв. 

На найближчий рiк Товариство не планує нарощування обсягiв виробництва. Перспективнi 

плани розвитку не визначенi. 

Емiтент не здiйснює дiяльностi в iнших країнах. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

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

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

вартість і спосіб фінансування  

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

фондiв: 6478,9 тис.грн. Також в продовж року Товариство придбало сировину та матерiали з 

метою використання для виробництва поролону та на виробничи потреби: 27793,6 тис.грн. 
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Послуг iз забезпечення дiяльностi пiдприємства: 394,5 тис.грн. 

Протягом 2013 року Товариство придбало послуг та товарiв з метою вiдновлення основних 

фондiв: 439,7 тис.грн. Також в продовж року Товариство придбало сировину та матерiали з 

метою використання для виробництва поролону та на виробничи потреби: 33104,4 тис.грн. 

Послуг iз забезпечення дiяльностi пiдприємства: 715,1 тис.грн. 

Протягом 2014 року Товариство придбало послуг та товарiв з метою вiдновлення основних 

фондiв: 620,3 тис.грн. Також в продовж року Товариство придбало сировину та матерiали з 

метою використання для виробництва поролону та на виробничи потреби: 42900,8 тис.грн. 

Послуг iз забезпечення дiяльностi пiдприємства: 888,9 тис.грн. Вiдчужень активiв у звiтному 

перiодi не було.  

Протягом 2015 року Товариство придбало послуг та товарiв з метою вiдновлення основних 

фондiв на суму - 582,1 тис.грн. Також в продовж року Товариство придбало сировину та 

матерiали з метою використання для виробництва поролону та на виробничи потреби на суму - 

58814,0 тис.грн. Послуг iз забезпечення дiяльностi пiдприємства на суму - 2311,2 тис.грн. В 

2015р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю - 9970,7 тис.грн., залишкова вартiсть склала 

- 8150,6 тис.грн. Вибуття пов'язане з продажем майнового комплексу та обладнання.  

Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською 

дiяльнiстю. 

Протягом 2016 року Товариство придбало послуг та товарiв з метою вiдновлення основних 

фондiв на суму - 88,5 тис.грн. Також в продовж року Товариство придбало сировину та 

матерiали з метою використання для виробництва поролону та на виробничи потреби на суму - 

26 640,1 тис.грн. Послуг iз забезпечення дiяльностi пiдприємства на суму - 3 232,00 тис.грн. В 

2016р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю - 2 990,2 тис.грн., залишкова вартiсть склала 

- 0 тис.грн. Вибуття пов'язане з продажем майнового комплексу та обладнання.  

Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською 

дiяльнiстю. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація  

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами не було. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Товариство володiє основними засобами, а саме: малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, 

первiсна вартiсть яких станом на 31.12.2016р. складає - 273 тис.грн.  
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Товариство не користується орендованими основними засобами, на кiнець року не має 

виробничих потужностей та обладнання. 

Фiнансування утримання активiв пiдприємства здiйснюється за рахунок власного капiталу 

пiдприємства.  

Протягом звiтного перiоду надiйшло основних засобiв за рахунок придбання на загальну суму - 

59 тис.грн., в т.ч.: 

- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 59 тис.грн. (у т.ч введено в експлуатацiю - 0 

тис.грн.). 

В 2016р. у пiдприємства вибули основнi засоби. Первiсна вартiсть вибуття становить - 2 990,2 

тис.грн., залишкова вартiсть - 2 709,8 тис.грн. Вибуття пов'язане з продажем майнового 

комплексу та обладнання. 

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

У звiтному роцi Товариство не мало видаткiв на удосконалення основних засобiв. 

Найближчим часом Товариство не планує капiтальне будiвництво, розширення або 

удосконалення основних засобiв. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Незважаючи на те, що економiка України, визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi.  

Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках 

капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiсть валютного контролю, що не дозволяє 

нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть 

економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на 

реформування адмiнiстративної, правової та податкової систем, а також економiки в цiлому.   

Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених 

ринкiв. 

Дiяльнiсть Пiдприємства зазнала впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде 

перебувати пiд цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, iснує невизначенiсть, 

яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Пiдприємства. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

У звiтному перiодi було сплачено штрафнi санкцiї у сумi - 19,7 тис.грн. (за порушення строку 

розрахунку у сферi ЗЕД) 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

У звiтному 2016 роцi основним джерелом фiнансування дiяльностi було находження коштiв вiд 

продажу готової продукцiї, товарiв та за договорами позики. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31.12.2016 р. пiдприємство укладених але не виконаних договорiв не мало. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
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можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента полягає в збереженнi та полiпшеннi iснуючого 

фiнансового становища. 

При цьому майбутнє пiдприємства в значнiй мiрi залежатиме вiд стабiлiзацiї економiки в 

цiлому, вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної, правової та 

податкової систем.  

 

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. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (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 не має судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 

або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, а також не має судових справ, 

стороною в яких виступають посадовi особи емiтента. 

 

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, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану Товариства iнвестором 

не має. 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 652 273 8 193 0 9 845 273 

  будівлі та споруди 479 0 8 193 0 8 672 0 

  машини та обладнання 657 0 0 0 657 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 516 273 0 0 516 273 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
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  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 652 273 8 193 0 9 845 273 

Опис 

Основнi засоби Товариства на кiнець перiоду складаються з "Iнших 

основних засобiв". Термiн використання iнших основних засобiв 

встановлено 120 мiс.- 240 мiс. Первiсна вартiсть основних засобiв 

станом на 31.12.2016р. склала - 273 тис.грн., що складається з первiсної 

вартостi малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 273 тис.грн. 

Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного року - 273 тис.грн. Ступiнь 

зносу склала 100 %. Всi засоби, якi використовуються, 

використовуються за призначенням, утримуються в належному станi. 

Ступiнь використання 100%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв 

на кiнець року зумовленi продажем майнового комплексу та 

обладнання. Обмеження на використання майна вiдсутнi. 

Орендованих основних засобiв немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

5 390 4 616 

Статутний капітал (тис.грн) 942 942 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

942 942 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). 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 5390 тис.грн. бiльше скоригованого статутного 

капiталу 942 тис.грн. Це  вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини 

статутного капiталу 

 

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 
X 0 X X 
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паперами) (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 17 X X 

Усього зобов'язань X 17 X X 

Опис Iншi зобов'язання включають: 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3 тис.грн; 

заборгованiсть з оплати  працi - 1 тис.грн.; поточнi 

забезпечення - 4 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання  - 9 

тис.грн. 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 29.04.2016 500 000 30 299 1 650,22 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 29.04.2016р.; 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення - загальнi збори акцiонерiв; 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - надано попередню згоду на укладання 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. Предмет та сума зазначених правочинiв мають бути схваленi Наглядовою радою. Ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, визначена на дату прийняття рiшення, перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв 00 коп.) грн.; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 30 299 тис.грн.; 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1650,22%; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3 432 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах - 3 303 625 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 3 303 625 шт. та "проти" - 0, 

прийняття рiшення. 

 

2 12.12.2016 500 000 30 299 1 650,22 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 12.12.2016р.; 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення - загальнi збори акцiонерiв; 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - надано попередню згоду на укладання 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. Предмет та сума зазначених правочинiв мають бути схваленi Наглядовою радою. Ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, визначена на дату прийняття рiшення, перевищує 25 
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вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв 00 коп.) грн.; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 30 299 тис.грн.; 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1650,22%; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3 432 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах - 3 303 623 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 3 303 623 шт. та "проти" - 0, 

прийняття рiшення. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

29.03.2016 30.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

29.04.2016 04.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

21.06.2016 23.06.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

17.11.2016 20.11.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

12.12.2016 13.12.2016 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 

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 2016 2 1 

2 2015 1 0 

3 2014 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
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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? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Затвердження правочинiв, надання попередньої згоди на укладення 

правочинiв 

 

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, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 5 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 0 
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10 відсотками акцій 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

нi 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

самооцiнку не проводила 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  17 

 

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)  

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(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 
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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) 

пiдписано договори з Головою та членом Наглядової ради. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

рів 

Наглядо-

ва рада 

Виконав

чий 

орган 

Не нале- 

жить до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес- ні ні ні так 
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планів) 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

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 зовнішнього 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  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 
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Інформація 

розповсюджу-

ється на 

загальних 

зборах 

Публікує-

ться у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайом- 

лення 

безпосе- 

редньо в 

акціонер- 

ному 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціоне-

ра 

Інформа- 

ція 

розміщує-

ться на 

власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонер- 

ного 

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 фінансової звітності? (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 зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 
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Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

1. В зв'язку зi змiною вимог да суб'єктiв надання аудиторських послуг 

аудитор Товариства ФО-П Могильова I.А. припинила дiяльнiсть з 

надання аудиторських послуг емiтентам цiнних паперiв. 2. ТОВ 

"ВЕТАС-АУДИТ" територiально знаходиться в iншiй областi, що 

призводить до певних незручностей в проведеннi аудиту, тому було 

прийнято рiшення про пошук аудитора, який територiально знаходиться 

в м. Харковi. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 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 (ревізор) 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)  
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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 

 

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)  ні 

 

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

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в 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: 
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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 зміна 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 про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати 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 (звіту) 

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 (звітом), 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 
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 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 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 

- фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фiрма 

"Даниленко i партнери" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 

38278138 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61089, Україна, м. Харкiв, вул. Ясна, 

буд.2 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

№ 4532, 27.09.2012 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів 

Реєстраційний номер -, серія -,  

номер -, дата видачі , строк дії - 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
ТОВ "ФIРМА "ДАНИЛЕНКО I ПАРТНЕРИ"        

Iдентифiкацiйний код  38278138  

Запис в ЄДР № 14801020000053325 вiд 18.07.2012 р. 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4532  вiд 27.09.2012 р.  

Адреса: 61121,м.Харкiв, вул. Ясна, 2 

Р/р № 26005310094201 ФАБ "Пiвденний", м. Харкiв 

МФО   350761 

Тел/факс  057-700-33-40  

 

ООО "ФИРМА "ДАНИЛЕНКО И ПАРТНЕРЫ" 

Идентификационный код  38278138  

Запись в ЕГР № 14801020000053325 от 18.07.2012 г. 

Свидетельство о внесении в Реестр субъектов аудиторской деятельности  № 4532 от 

27.09.2012 г.  

Адрес:61121,г.Харьков, ул. Ясна,2 

Р/сч № 26005310094201 ФАБ "Пiвденний", г. Харьков 

МФО   350761 

Тел/факс  057-700-33-40 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 

станом на  31 грудня  2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харкiв         29 березня 2017 р. 
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Аудиторський висновок адресовано керiвництву пiдприємства та Нацiональнiй  комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

1. Вступний параграф 

 

На пiдставi угоди щодо надання аудиторських послуг № 0203/2017 вiд 02.03.2017 р., ми 

провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ"  за перiод дiяльностi з  01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. 

 

Вiдомостi про акцiонерне товариство 

 

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

ЄДРПОУ 05491072. 

 

Мiсцезнаходження:  Україна, 61020, м. Харкiв, вул. Григорiвське 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: 

20.16 Виробництво пластмас у первинних формах; 

22.21 Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас (основний); 

46.15 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi меблями, господарськими товарами, залiзними та 

iншими металевими виробами; 

46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами; 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 

47.78 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзова-них магазинах; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  

 

Аудиторську перевiрку розпочато 02 березня 2017 року та закiнчено 29 березня  2017 року. 

 

Перевiрцi пiдлягали: фiнансова звiтнiсть, яка складається з  

       

          Форма 1  "Баланс" станом на 31.12.2016 р.; 

          Форма 2  "Звiт про фiнансовi результати " за 2016 р.; 

          Форма 3  "Звiт про рух грошових коштiв " за 2016 р.; 

          Форма 4  "Звiт про власний капiтал " за 2016 р.; 

          Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 р. 

Перевiрцi пiдлягали також регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, зведенi облiковi та 

первиннi документи, що вiдображають господарськi операцiї за перiод з 01 сiчня 2016 по 31 

грудня 2016 року.  

 

Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням 

концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ).  
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Пiдприємство обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 

1 сiчня 2012 вiдповiдно до положень МСФЗ N 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi". За всi попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, який завершився 31 

грудня 2011 року, Пiдприємство становило фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку України 

Облiкова полiтика товариства здiйснюється на пiдставi наказу про облi-кову полiтику № 

2016/1/1 вiд 04.01.2016 року. Наказ про облiкову полiтику прийнятий на виконання вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р.№ 996-

XIV, згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi.  

 

Ця фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ, якi затвердженi Радою з международнiх стандартiв 

фiнансової звiтностi та станом на 31.12.2016 року опублiкованi на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв 

України. 

 

2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовi-рне представлення цих 

фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нормативних ак-тiв України, що регламентують порядок 

ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього 

контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та за-стосування вiдповiдної 

облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiд-повiдають обставинам. 

 

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

складання аудиторського висновку були:  

 

- Генеральний директор Iвiна Велта Володимирiвна (з 01.01.2016 р. по  21.06.2016 р. ) 

- Генеральний директор Савiна Яна Володимирiвна (з 21.06.2016 р. по  17.11.2016 р. ) 

- Генеральний директор Добросотськов Андрiй Вiкторович (з 17.11.2016 р. по дату  

аудиторського висновку) 

- Головний бухгалтер Савiна Яна Володимирiвна (з 29.03.2016 р. по 21.06.2016 р.) 

 

3.Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi 

результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели ауди-торську перевiрку згiдно з 

вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", мiжнародних стандартiв аудиту 700 

"Формулювання думки та на-дання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки 

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

звiтi незалежного аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i 

порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фi-нансову звiтнiсть", iнших мiжнародних 

стандартiв аудиту. 

 

Цi стандарти вимагають вiд мене дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування 

й виконання аудиту для отримання достатньої впе-вненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 
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суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур зале-жить 

вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обста-винам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкту господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних 

облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, викона-них управлiнським персоналом, та 

оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  

У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриття у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження 

аудитора. До таких процедур входить i оцiн-ка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв 

внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiш-нього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фi-

нансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiш-нього контролю суб'єкта 

господарювання.  

 

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полi-тики, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення 

фiнансових звiтiв. 

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

 

4.Висновок аудитора. Умовно-позитивна думка 

 

  На думку аудитора, вважається можливим зробити висновок , що фiнансова звiтнiсть 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнан-совий стан Публiчного акцiонерного 

товариства "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙА-ГРОХIМIЯ" станом на 31 грудня 2016 року, її фiнансовi 

результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi затвердженi Радою з мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi та опублiкованi на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України. 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання. Пiдстава для висловлення 

умовно-позитивної думки 

 

Ми  не спостерiгали за  iнвентаризацiєю основних засобiв та наявних запасiв станом на 

31.12.2016 р., оскiльки ця дата передувала призначенню нас  аудитором товариства. 

Iнвентаризацiя заборгованостей та  зобов'язань прове-дена товариством не по усiм дебiторам 

та кредиторам. Через обмежений обсяг робiт не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть основних 

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

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

контрагентам шляхом отримання аудиторських доказiв з зовнiшнiх джерел. 
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Не змiнюючи думки стосовно фiнансової звiтностi звертаємо увагу на умови здiйснення 

дiяльностi у звiтному роцi, а саме на економiчну ситуацiю в Українi, яка впливала та може 

впливати на дiяльнiсть товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку 

управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та 

фiнансовий стан товариства i не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби товариство 

не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. 

 

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним 

органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

5.Розкриття iнформацiї щодо показникiв фiнансової звiтностi.      

 

Не змiнюючи висловлену думку, аудитор вважає за потрiбне розкрити iнформацiю вiдносно 

показникiв фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2016 р. 

 

В ходi аудиту з'ясовано, що Товариство веде бухгалтерський облiк госпо-дарських операцiй 

щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому 

грошовому вимiрi шляхом безперервного доку-ментального i взаємопов'язаного їх 

вiдображення методом подвiйного запису згiдно iз Планом рахункiв бухгалтерського облiку . 

 

Облiкова полiтика Товариства базується на принципах Нацiональних стандартiв 

бухгалтерського облiку, якi не суперечать принципам Мiжнародних стандартiв, та 

затверджена наказом  № 2016/1/1 вiд 04.01.2016 р. 

 

Вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту аудиту № 706 "Пояснюва-льнi параграфи та 

параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та № 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора 

щодо iншої iнформацiї в документах, якi мiстять перевiрену фiнансову звiтнiсть", аудитором 

зроблено висновки щодо окремих компонентiв фiнансового звiту, а саме: 

 

 

5.1. Активи товариства. Розкриття iнформацiї стосовно активiв товариства у фiнансовiй 

звiтностi представлено в усiх суттєвих аспектах достовiрно, у повному обсязi до МСФЗ  

 

Вартiсть  активiв становила:  

                                                Тис. грн. 

Види оборотних активiв  На 31.12.16р. 

Необоротнi активи                  3024,0 

Оборотнi активи                  2383,0 

 

5.1.1. Грошовi кошти. 

Пiдприємство використовує безготiвковi розрахунки з постачальниками, пiдрядниками, 

iншими дебiторами/кредиторами та бюджетом.  

Пiдприємство дотримується вимог чинного законодавства, що до поряд-ку ведення касових 

операцiй та обiгу грошових коштiв в Українi.  

 

 

5.2. Зобов'язання. Розкриття iнформацiї стосовно зобов`язань товариства у фiнансовiй 
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звiтностi представлено в усiх суттєвих аспектах достовiрно, у пов-ному обсязi до МСФЗ; 

Розмiр зобов'язань Товариства за звiтний перiод становить: 

                                                                                 Тис. грн. 

Види зобов'язань                                                На 31.12.16р. 

Довгостроковi  зобов'язання i забезпечення        0,0 

Поточнi зобов'язання i забезпечення                  17,0 

 

 

5.3. Власний капiтал. Розкриття iнформацiї стосовно власного капiталу това-риства у 

фiнансовiй звiтностi представлено в усiх суттєвих аспектах достовiрно, у повному обсязi до 

МСФЗ 

Розмiр власного капiталу Товариства за звiтний перiод становить 5390,0 тис. грн: 

                                                                                Тис. грн. 

Види власного капiталу                              На 31.12.16р. 

Статутний капiтал                                                     942,0 

Додатковий капiтал                                                   3403,0 

Резервний капiтал                                                       26,0 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)   1019,0 

 

Вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства "ДЕРГАЧIВСЬКА 

РАЙАГРОХIМIЯ"  станом на 31.12.2016 р. вiдповiдає вимогам законодавства, визначених у 

статтi 155 Цивiльного кодексу України; 

 

5.3.1.Статутний капiтал товариства, станом на 31.12.2016 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 31.12.2016 р. статутний капiтал товариства сплачено повнiстю. 

 

5.3.3. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). розкриття iнфо-рмацiї щодо обсягу 

чистого прибутку (непокритого збитку) у фiнансовiй звiтностi представлено в усiх суттєвих 

аспектах достовiрно, у  повному обсязi до МСФЗ. Розмiр нерозподiленого прибутку станом на 

31.12.2016 р. складає 1019,0 тис. грн.; 

 

Аудитор пiдтверджує правильнiсть вiдображення нерозподiленого при-бутку. 

 

5.4. Товариство у 2016 роцi укладало значнi правочинi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 

товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України 

"Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв товариства були прийнятi 

рiшення (протокол загальних зборiв  акцiнерiв № 2904/2016 вiд 29.04.2016 р. та протокол 

загальних зборiв  акцiонерiв № 1212/2016 вiд 12.12.2016 р) про попереднє схвалення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року у ходi поточної господарської 

дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за дани-ми останньої фiнансової звiтностi 

Товариства.  

 

5.5.Стан бухгалтерського облiку та звiтностi.   

 

Принципи та методи вiдображення в бухгалтерському облiку господар-ських операцiй в 

цiлому вiдповiдають чинному законодавству. 
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Складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi здiйснюється своєчасно та в повному обсязi.  

Показники фiнансової звiтностi Товариства пiдтверджуються первинни-ми документами, 

показники окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. 

 

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700 "Формулювання думки та надання звiту 

щодо фiнансової звiтностi" аудитором визнано, що дiюча система провадження 

бухгалтерського облiку на пiдприємствi в цiлому задовольняє нормам чинного законодавства з 

органiзацiї бухгалтерського об-лiку та звiтностi в Українi. 

 

5.6. Особлива iнформацiя яка може вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства. 

 

5.6.1. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звi-тностi внаслiдок 

шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтнос-тi".  

Пiд час аудиту не iдентифiковано фактiв чи тверджень, що свiдчать про суттєве викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

 

5.6.2. Аудитом не виявлено наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, 

що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розк-ривається емiтентом цiнних паперiв та 

подається до Комiсiї разом з фiнансо-вою звiтнiстю 

 

5.6.3. Емiтентом була розкрита iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протя-гом звiтного року та 

можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емi-тента та призвести до значної змiни 

вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок". Протягом 2016 року вiдбулись розкриття  iнформацiї про 

вiдомостi про прийняття рiшення по попередньо надання згоди на вчинення значних 

правочинiв та змiни складу посадових осiб, розкриття цiєї iнформацiї вiдбулося  на  

загальнодоступному сайтi НКЦПФР, а саме: 

29.03.2016 р.  вiдомостi по змiну складу посадових осiб емiтента, розкрит-тя цiєї iнформацiї 

вiдбулося 30.03.2016 р 

 

29.04.2016 р. вiдомостi по змiну складу посадових осiб емiтента, розкриття цiєї iнформацiї 

вiдбулося 04.05.2016 р. 

 

21.06.2016 р. вiдомостi по змiну складу посадових осiб емiтента, розкриття цiєї iнформацiї 

вiдбулося 23.06.2016 р. 

 

17.11.2016 р. вiдомостi по змiну складу посадових осiб емiтента, розкриття цiєї iнформацiї 

вiдбулося 20.11.2016 р. 

 

12.12.2016 р. вiдомостi про прийняття рiшення по попередньо надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, розкриття цiєї iнформацiї вiдбулося 13.12.2016 р. 

 

5.6.4. Товариством не прийнято принципiв (кодексу) корпоративного управлiння, а також  у 

Товариства немає пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.  
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5.7. Iншi показники. З урахуванням фактичних результатiв дiяльностi за 2016 рiк, фiнансовий 

стан Публiчного акцiонерного товариства "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ"  станом на 31 

грудня 2016 р. характеризується такими показниками: 

 

Розрахунок показникiв фiнансового стану проводився на пiдставi даних, вiдображених в 

Балансi (форма №1). 

 

Назва коефiцiєнта                             Нормативне 

                                                               значення               Розрахункове значення на 31.12.2016р. 

Коефiцiєнт покриття 

(Ф1 р. 1195 : Ф1 р. 1695)                      >1,0                                            140,1765 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 

(Ф1 р. 1165 : Ф1 р. 1695)                   0,2-0,25                                              3,0000 

Коефiцiєнт фiнансової незалежностi 

(автономiї)    

 (Ф1 р. 1495 : Ф1 р. 1900)                      >0,5                                              0,9969 

Коефiцiєнт структури капiталу 

(Ф1 р.1595+1695+1700) : Ф1 р. 1495       <1,0                                              0,0032 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв 

Ф2 р.2465  : (Ф1 р.1300 (гр.3+гр.4) : 2)     >0,0                                              0,0434 

 

 

1. Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) - нормативне значення складає бiльше одиницi, 

фактичне значення становить 140,1765. 

Значення даного коефiцiєнту свiдчить про те, що пiдприємство має 140 грн. оборотних активiв 

на кожну гривню поточних зобов`язань i має достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi 

для погашення його поточних зобов`язань. 

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - нормативне значення показника вiд 0,2 до 0,25. 

Фактичне значення дорiвнює 3. Це свiдчить про те, що у разi необхiдностi, пiдприємство 

зможе лiквiдувати всi свої поточнi зобов`язання.   

3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) - нормативне значення складає бiльше 0,5. 

Фактичне значення 0,9969. 

Цей показник характеризує фiнансову стiйкiсть пiдприємства та показує питому вагу власного 

капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.Таким чином, вага власного 

капiталу складає 99,6% вiд загальної суми авансованих коштiв у дiяльнiсть пiдприємства,  що 

свiдчить про незалежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. 

4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених та 

власних засобiв, нормативне значення - зменшення вiд одиницi, фактичне значення  0,0032, 

що свiдчить про  незалежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. 

Тобто у пiдприємства  достатньо власного капiталу для розрахунку за короткостроковi 

зобов'язання.  

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв вiдображає розмiр чистого прибутку (убутку) на кожну 

гривню середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв 

пiдприємства. Оптимальне значення повинно бути  бiльше 0.    

Фактичне значення становить 0,0434, що свiдчить про те, що в 2016 р.  використання активiв 

товариства було рентабельним i розмiр чистого прибутку на одну гривню активiв становить 

0,04. 

Таким чином, усi фактичнi значення показникiв фiнансового стану пiдприємства знаходяться 
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на рiвнi вище нормативних, цi показники  свiдчить про те, що фiнансовий стан пiдприємства 

можна визнати як стiйкий. 

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

 

Повна назва:                 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Даниленко i 

партнери" 

Iнд. номер                 38278138 

Мiсцезнаходження:      м. Харкiв, вул. Ясна ,2 

Реєстрацiйнi данi:     Зареєстровано Виконкомом Харкiвської мi-ської ради 18.07.2012 р. за 

№ 10105262237. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 4532  видане за рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 27 вересня 2012 р. за № 257/3. 

Iнформацiя про аудитора Могильова Iрина Анатолiївна 

Сертифiкат аудитора -   Серiя "А" № 005548, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської 

палати України вiд 22.07.2008 р. за № 125, термiн дiї - до 22.07.2018 р. 

Контактний телефон (050) 402 59 31 

Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 0203/2017 вiд "02" березня 2017 

року. 

 

Дата початку та дата закiнчення про-ведення аудиту з "02" березня 2017 р. по "29" березня 

2017 р. 

 

Дата аудиторського висновку "29" березня 2017 року.  

 

Аудиторський висновок складено у 2-х примiрниках, один з яких знахо-диться у аудитора. 

 

 

 

Аудитор: ___________________     Могильова  I.А. 

 

 

Директор ТОВ "Фiрма "Даниленко i партнери"__________________ Даниленко I.В. 

 

 

 



59 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

Територія Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 6310137900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво плит, листів, труб і профілів із 

пластмас 
за КВЕД 22.21 

Середня кількість працівників: 43 

Адреса, телефон: 61020 м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88, (057) 752-28-08 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 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 1000 6 5 

    первісна вартість 1001 13 13 

    накопичена амортизація 1002 ( 7 ) ( 8 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 29 0 

Основні засоби 1010 1 652 0 

    первісна вартість 1011 3 209 273 

    знос 1012 ( 1 557 ) ( 273 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 3 000 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 19 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 
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фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 1 687 3 024 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 8 946 0 

Виробничі запаси 1101 4 427 0 

Незавершене виробництво 1102 3 010 0 

Готова продукція 1103 1 509 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 11 282 360 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 6 646 53 

    з бюджетом 1135 356 119 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 51 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 1 800 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 216 51 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 216 51 

Витрати майбутніх періодів 1170 141 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 25 0 

Усього за розділом II 1195 28 612 2 383 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 30 299 5 407 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 942 942 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 3 403 3 403 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 26 26 
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Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 245 1 019 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 4 616 5 390 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 514 3 

    розрахунками з бюджетом 1620 436 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 408 0 

    розрахунками зі страхування 1625 70 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 179 1 

    одержаними авансами 1635 137 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 232 4 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 24 115 9 

Усього за розділом IІІ 1695 25 683 17 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 30 299 5 407 

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

Керівник    Добросотськов Андрiй Вiкторович 

Головний бухгалтер  - - 
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КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 58 144 76 018 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 51 624 ) ( 73 840 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 6 520 2 178 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 8 167 11 890 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 191 ) ( 619 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3 383 ) ( 783 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 9 263 ) ( 9 786 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 850 2 880 
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    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 94 70 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 1 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 944 2 949 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -170 -536 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 774 2 413 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 774 2 413 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 25 819 70 412 

Витрати на оплату праці 2505 1 876 3 153 

Відрахування на соціальні заходи 2510 417 1 115 

Амортизація 2515 71 905 

Інші операційні витрати 2520 6 131 4 455 

Разом 2550 34 314 80 040 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
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попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3 769 488 3 769 488 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3 769 488 3 769 488 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,205330 0,640140 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,205330 0,640140 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

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

 

Керівник    Добросотськов Андрiй Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   - 
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КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

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) 3000 82 468 124 929 

Повернення податків і зборів 3005 49 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 49 0 

Цільового фінансування 3010 16 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 1 595 165 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 7 70 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2 331 323 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 33 756 ) ( 44 742 ) 

Праці 3105 ( 1 870 ) ( 2 417 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 532 ) ( 1 196 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 110 ) ( 694 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 649 ) ( 190 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 461 ) ( 504 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 22 074 ) ( 49 768 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 11 ) ( 26 010 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 30 227 ) ( 1 200 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 114 -540 
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II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 2 183 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 105 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 078 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 036 -540 

Залишок коштів на початок року 3405 1 216 779 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -129 977 

Залишок коштів на кінець року 3415 51 1 216 

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

 

Керівник    Добросотськов Андрiй Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   - 
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КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ" 
за ЄДРПОУ 05491072 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 942 0 3 403 26 245 0 0 4 616 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 942 0 3 403 26 245 0 0 4 616 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 774 0 0 774 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 774 0 0 774 

Залишок на кінець року  4300 942 0 3 403 26 1 019 0 0 5 390 

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

Керівник    Добросотськов Андрiй Вiкторович 

Головний бухгалтер   - 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

 
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2016 рік 

 

Загальна інформація про підприємство 

 

Публічне акціонерне товариство «Дергачівська Райагрохімія» було створено як Відкрите акціонерне товариство «Дергачівська 

Райагрохімія», яке було засноване шляхом перетворення Дергачівське районне ВО по агрохімічному обслуговуванню с-г «Сільгоспхімія» на 

підставі наказу Міністерства сільського господарства і продовольства №283 від 11.10.1993р. на Дергачівське районне державне підприємство по 

виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім». Дергачівське районне державне підприємство  по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» було 

перетворене згідно наказу №19-П від 10.01.1997р. відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому 

комплексі», Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у 

відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1099 від 11.09.1996р. та враховуючи акт оцінки і план 

приватизації цілісного майнового комплексу Дергачівського районного державного підприємства по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» 

затвердженими розпорядженнями регіонального відділення від 20.12.1996р №1498-р та від 26.12.1996р. №1518р.  

Публічне акціонерне товариство «Дергачівська Райагрохімія» (код ЄДРПОУ 05491072) веде такі основні види діяльності згідно КВЕД: 

                              22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 

        20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 

                              46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 

                              46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 

      46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 
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      46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

      47.78 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах 

         68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

 

Умови фукціонування, ризики та економічна ситуація в Україні 

 

 Незважаючи на те, що економiка України, визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi 

перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно 

високим рiвнем iнфляцiї та наявнiсть валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами 

України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної, 

правової та податкової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш 

розвинених ринкiв. Дiяльнiсть Пiдприємства зазнала впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у 

найближчому майбутньому. Як результат, iснує невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Пiдприємства. Безпосереднiй 

вплив подiй на даний час не може бути визначений. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi 

такої невизначеностi. Вiдповiдний вплив буде вiдображений у фiнансовiй звiтностi, коли вiн стане вiдомий i зможе бути оцiнений. Керiвництво 

вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкого стану Пiдприємства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в 

економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Пiдприємства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного 

впливу не може бути достовiрно оцiнений 

 

Основа складання фінансової звітності 

 

 Заява про вiдповiдностi. Фiнансова звiтнiсть Підприємства підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової 

звiтностi (МСФЗ) у редакцiї, яка затверджена Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФО). Фiнансова звiтнiсть, за рiк, 
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який завершився 31.12.2016, 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 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 31.12.2016: 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. 

 

Основні положення облікової політики  

 

 

1. Нематеріальні активи 

           Нематеріальними активами визнаються (згідно МСБО 38) ідентифіковані негрошові активи, які не мають фізичної форми,  

використовуються в виробництві чи в наданні товарів та послуг, для передачі в оренду чи для адміністративних цілей, та від використання яких 

підприємство має економічні вигоди. 

 

Первісно нематеріальні активи оцініються по собівартості, яка включає покупну ціну, імпортні мита, невідшкодовувані податки та будь-

які прямі витрати на підготовку активів до експлуатації. 

Після первісного признання, в подальшому нематеріальні активи обліковуються по первісній вартості за вирахуванням накопиченої 

амортизації.  
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Амортизація нематеріальних активів нараховується кожного місяця протягом всього строку їх корисного використання. Строк корисного 

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

     - строку корисного використання; 

     - передбаченого технологічного старіння; 

     - правових   чи   інших  подібних  обмежень  по  строкам  його використання та інших факторів. 

            Амортизация  нематеріальних активів здійснюється  прямолінейним методом. 

Період, строк та метод амортизації переглядається на кінец кожного фінансового року.  

Амортизація нараховується на амортизовану вартість нематеріальних активів, яка є різницю між первісною вартістю та ліквідаційною 

вартістю.  

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прийнята рівною нулю. 

 

Для нарахування амортизації застосовуються наступні строки корисного використання нематеріальних активів для основних групп: 

Інші нематеріальні активи 24 міс –240 міс 

 

До складу інших нематеріальних активів включається програмне забеспечення. 
 

1. Нематеріальні активи 

 

Групи нематеріальних активів 

Залишок  

на початок року 

Надійш-

ло за рік 

Переоцінка  

(дооцінка +, уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

кориності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок  

на кінець року 
первісної 

(переоці-

неної) 

вартості 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості 

накопи-

ченої 

аморти- 

зації 

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість 

Нако-

пичена 

аморти-

зація 

первісна 

(перео- 

цінена) 

вартість 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

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

Інші нематеріальні активи 13 7      1    13 8 

Разом 13 7      1    13 8 
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2. Основні засоби. 

Основними засобами (згідно МСБО 16) визнаються матеріальні активи, які обліковуються підприємством в цілях використання їх в 

процесі виробництва чи в наданні товарів та послуг чи для адміністративних цілей, а також будуть використовуватися протягом більше одного 

року. 

Об`єкти основних засобів приймаються до обліку по первісній вартості (первісна оцінка), яка включає покупну ціну, імпортні мита, 

невідшкодовувані податки та будь-які прямі витрати з доведення об`єктів до робочого стану для використання за призначенням.  

Після первісного визнання, в подальшому основні засоби обліковуються по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та 

накопиченого убутку від зменшення корисності. 

Строк корисного використання основних засобів визначається, виходячи з: 

1) очікуваного використання активу; 

2) очікувакувного фізичного зносу, який залежить від експлуатаційних факторів,  ремонту та технічного обслуговування активу; 

3) технічного та морального зносу, виникаючих в результаті змін чи обмежень вдосконалень виробництва, а також  у зв`язку із змінами 

попиту на ринку продукції чи об`єму надання послуг по активу;  

4) юридичних та тому подібних обмежень з використання активів. 

Строк корисного використання  основних засобів визначається на основі об`єктивного рішення, що грунтується на досвіді эксплуатації 

подібних активів. Амортизація об`єктів основних засобів нараховується, виходячи із нового строку корисного використання, починаючи з 

місяця,  наступного за місяцем зміни сроку корисного використання. 

Амортизації підлягає вартість основних засобів, що амортизуються, яка є різницю між первісною вартістю та ліквідаційною вартістю.  

Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята рівною нулю. 

Основні засоби для обліку розділені на основні групи: 

- Будівлі та споруди 
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- Машини та обладнання 

- Транспортні засоби 

- Інструменти, прилади, інвентар 

- Інші основні засоби. 

 

До складу групи «Будівлі та споруди» включається вартість нежитлових приміщень, майданчиків, які мають характер нерухомості та є 

власністю підприємства. 

До складу групи «Машини та обладнання» включаються вартість котлів, верстатів, кран-балок, технічного обладнання та апаратів  

енергетичного характеру, загального призначення, а також спеціалізованого використання. 

До складу групи  «Транспортні засоби» включається вартість механічних транспортних засобів та інших транспортних засобів. 

До складу групи  «Інструменти, прилади, інвентар» включаються вартість об`єктів, які відносяться до приладів, інструментів, оснащення 

та рухомого майна. 

До складу групи  «Інші основні засоби» включаються інші основні засоби, які не увійшли до вище перелічених груп. 

Амортизация основних засобів здійснюється  прямолінейним методом. 

 

Для нарахування амортизації застосовуються наступні строки корисного використання активів для основних груп: 

Будівлі та споруди                              165 міс. -  660 міс.  

Машини та обладнання                  24 міс. – 120 міс. 

Транспортні засоби                               60 міс. – 120 міс. 

Інструменти, прилади, інвентар           24 міс.– 240 міс. 

Інші основні засоби                               120 міс.– 240 міс 
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Групи основних засобів  

Залишок  

на початок року 

Надій-

шло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахо-

вано 

аморти-

зації за 

рік 

Втрати 

від 

змен-

шення 

корис-

ності 

Інші зміни  

за рік 
Залишок  

на кінець року 

у тому числі 

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості 

зносу 

одержані  

за 

фінансовою 

орендою 

передані  

в оперативну 

оренду 
первісна 

(переоці-

нена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості 

зносу 

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість 

знос 

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість 

знос 
первісн

а 

(переоці

-нена) 

вартість 

знос 

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість 

знос 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Капітальні витрати нa поліпшення земель  375 - - - - 375 10 10 - - - - - - - - - 

Будинки, споруди та передавальні пристрої   788 309 - - - 788 309 - - - - - - - - - - 

Машини та обладнання   1631 974 - - - 1631 975 1 - - - - - - - - - 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)   193 52 - - - 193 52 - - - - - - - - - - 

Інші основні засоби   3 3 - - - 3 3 - - - - - - - - - - 

Малоцінні необоротні матеріальні активи   219 219 59 - - 5 5 59 - - - 273 273 - - - - 

Разом   3209 1557 59 - - 2995 1354 70 - - - 273 273 - - - - 

   

   

 Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 273 

                                       Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - 

  

 Вибуття за рік основних засобів та амортизації здійснилося у зв’язку з реалізацією. 
 

3. Незавершене будівництво. 
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До статті «Незавершене будівництво» включається вартість придбання чи вартість виробництва ще незавершених об'єктів, які після 

укомплектування та прийняття їх у користування будуть визнані у складі основних засобів чи інвестиційної нерухомості, які відносяться до 

інвестицій.  

 

Незавершене будівництво. 

 

Найменування показника  За рік На кінець року На початок  року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво  - - - 

Придбання (виготовлення) основних засобів  225 - 16 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 

активів  
65 - 13 

Придбання (створення) нематеріальних активів  1 -  0  

Інші   0 - 0  

Разом  291 - 29 
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4. Відстрочені податкові активи 

 

Відстрочені податкові активи (згідно МСБО 12) — суми податку на прибуток, які належать до  відшкодування в майбутніх періодах 

відповідно до: 

•(а) вираховуємих тимчасових різниць; 

•(b) перенесених невикористаних податкових збитків;  

•(c) перенесених невикористаних податкових кредитів. 

Тимчасові різниці — різниці між балансовою вартістю актива чи зобов'язання в звіті про фінансовий стан та їхньою податковою базою.  

Зміни  відстрочених податкових активів/зобов’язань протягом року (брутто): 

 

 

Стаття 2015 2016 

На початок року 37 0 

Відображення в звіті о прибутках та убутках 37 19 

На кінець року - 19 

 

 

5. Виробничi запаси 
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 До складу запасів входять матеріальні цінності, призначені для споживання при виготовленні продукції в одному виробничому циклі, 

здійснення робіт або послуг на всіх стадіях; у вигляді безпосередньо запасів на складах, у вигляді незавершеного виробництва, у вигляді готової 

продукції, призначеної для реалізації, і у вигляді товарів, закуплених і тих, які зберігаються для перепродажу. 

Оцінка запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при вибутті здійснюється за методом 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). 

 

Найменування показника 
Балансова вартість  

на початок року 

Балансова вартість  

на кінець року 
1  3  4 

Сировина і матеріали  4149 - 

Паливо 5 - 

Тара і тарні матеріали  13 - 

Будівельні матеріали  0 - 

Запасні частини  114 - 

Інші матеріали  85 - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети  61 - 

Незавершене виробництво  13 - 

Напівфабрикати 2997 - 

Готова продукція  1509 - 

Товари 0 - 

Разом  8946 - 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)     - 

 

 

6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
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                   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає забогованість за реалізовану готову продукцію, товари (запаси), надані 

послуги оренди приміщень та інші послуги. 

 

 

  Додаток 6 

Дебиторська  заборгованість за товари, роботи,послуги на 31.12.2016 на 31.12.2015 

        з iншими структурами 360 11282 

 

7. Аванси видані. 

 Аванси видані включають дебіторську заборгованість постачальників за ТМЦ та інші послуги. 

                  Додаток 7 

Аванси видані на 31.12.2016 на 31.12.2015 

        з iншими структурами 53 6646 

 

 

8. Інша поточна дебіторська заборгованість 

 

 Інша поточна дебіторська заборгованість включає дебіторську заборгованість с покупцями та дебіторську забогованість з державними 

цільовими фондами.  

                                                                                                                    Додаток 8 

Інша поточна  дебиторська  заборгованість  на 31.12.2016 на 31.12.2015 

        з iншими структурами 1800 - 

 

9. Грошові кошти. 

 

До складу грошових коштів відносяться наявні кошти і кошти на рахунках у банках роздільно в національній та іноземній валюті. 
 

          Додаток 10 
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Найменування показника  На початок  року На кінець 

 року 

1  2 3 

Поточний рахунок у банку  51 1216 
 

 

 

10. Статутний капiтал. 

 

 Статутний капітал – це капітал Товариства, що дорівнює сумі номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства, 

 та який формується за рахунок внесків акціонерів Товариства під час розміщення акцій. 

                                                                                                             Додаток 11 

  На 31.12.14 

Назва власника цінних паперів 

Загальна кількість ЦП, 

шт 

Загальна номінальна 

вартість ЦП 

Відсоток у статутному 

капіталі 

Акціонери згідно реєстру 
3769488 942 100% 

 

 

 

  На 31.12.15 

Назва власника цінних паперів 

Загальна кількість ЦП, 

шт 

Загальна номінальна 

вартість ЦП 

Відсоток у статутному 

капіталі 

 Акціонери згідно реєстру 
3769488 942 100% 

 

 

 

  На 31.12.16 

Назва власника цінних паперів 

Загальна кількість ЦП, 

шт 

Загальна номінальна 

вартість ЦП, тис.грн. 

Відсоток у статутному 

капіталі 
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 Акціонери згідно реєстру 
3769488 942 100% 

 

 

Інший додатковий капітал становить 3 403 тис.грн, резервний капітал становить 26 тис грн. 
 

 

11. Порядок розподілу прибутку та дивіденди 

 

 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається Рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства 

України. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 

- Виплачуються дивіденди;  

- Створюється та поповнюється резервний капітал; 

- Накопичується нерозподілений прибуток (покривається збиток). 

 

 Напрямки використання нерозподіленого прибутку затверджуються Загальними зборами акціонерів. 

 

 Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру  з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну 

просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Розмір дивідендів на одну акцію затверджується Загальними зборами 

акціонерів. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства з чистого прибутку звітного року у строк не 

пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. На підприємстві отриманий нерозподілений 

прибуток було направлено на покриття збитків. В зв’язку з цим, виплати дивідендів не проводилися. 

 

 

12. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
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 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає забогованість за сировину і матеріали, послуги оренди обладнання, 

ремонту та тех. обслуговування обладнання, транспортні послуги, послуги зв язку та інші ТМЦ та послуги. 

 

           Додаток 13 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2016 на 31.12.2015 

        з iншими структурами 3 514 

 

 

13. Аванси одержанi 

Аванси одержанi включають аванси покупців за готову продукцію. 
                                                                                                                                                                                      Додаток 14 

                                                                                                                                                                                    

Аванси  одержані  на 31.12.2016 на 31.12.2015 

        з iншими структурами - 137 

 
 

14. Поточні забезпечення 

Поточні забезпечення  на 31.12.2016 на 31.12.2015 

        забезпечення виплат відпусток 4 232 

 

15. Інші поточні зобов'язання 

Інші поточні зобов'язання включають кредиторську заборгованість за договорами надання позик, кредиторську заборгованість з 

робітниками по інших операціях. 

                                                                                                                                                                          Додаток 15 

Інші поточні зобов язання на 31.12.2016 на 31.12.2015 

тимчасові різниці по розрахунках з бюджетом з 

ПДВ, які утворились за рахунок виданих авансів 9 935 
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поворотна безвідсоткова фінансова допомога  - 23178 

інша кредиторська заборгованість - 2 

Разом 9 24115 

 

16. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг визначається за справедливою вартістю проданих товарів або послуг. 

            Виручка від продажу послуг та товарів визнається (згідно МСБО 18) в момент їх поставки покупцям і переходу права власності та 

відображається у фінансовій звітності за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ)   

                  Додаток 16 

 Стаття На 31.12.16 На 31.12.15 

Чистий дохід від реалізації 

готової продукції 
33646 67125 

Чистий дохід від реалізації 

товарів, послуг 
24498 8893 

Разом чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів,робіт, послуг) 

58144 76018 

 

 

17. Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). 

Собівартість реалізованих послуг(згідно МСБО 2)  складається з виробничої собівартості послуг, реалізованих протягом звітного періоду і 

загальновиробничих витрат. У виробничу собівартість послуг включається: 

- амортизація приміщень (обладнання); 
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- витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу; 

- нарахування на фонд оплати праці обслуговуючого персоналу; 

- інші прямі витрати.    

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 

    Додаток 17 

  Статті витрат За 2016 рік За 2015 рік 

 
Матеріальні витрати 43129 64212 

 Витрати на оплату праці 1876 3153 

 Відрахування на соціальні заходи 417 1115 

Амортизація 71 905 

Інші витрати 6131 4455 

Разом собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт,послуг) 
51624 73840 

 

18. Інші доходи та витрати. 

До складу іншіх доходів включається позитивний фінансовий результат від продажу основних засобів, НМА, зменшений на суму ліквідації 

основних засобів, НМА, а також доход від безкоштовно отриманих ТМЦ, доход від списання кредиторської заборгованості, дохід від реалізації 

запасів та інші. 

До складу іншіх операційних витрат включаються витрати по нарахованим штрафам, пені, собівартість реалізованих запасів, операційна 

курсова різниця та інші витрати. 

Інші операційні доходи і витрати 
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Найменування показника За 2016 рік За 2015 рік 

1 2 3 

Доходи від реалізації оборотних активів    

 
5520 1596 

Доходи від реалізації необоротних активів    

 
1819 8242 

Дохід від операційної курсової різниці    

 
679 1760 

Інші операційні доходи 149 292 

Разом інші операційні доходи    

 
8167 11890 

Собівартість від реалізації оборотних активів 7528 7 

Собівартість від реалізації необоротних активів    

 
466 8153 

Витрати від операційної курсової різниці    

 
996 984 

Інші операційні витрати 

 
273 642 

Разом інші операційні витрати 9263 9786 

 

19. Адміністративні витрати. 

                                                                                                           Додаток 19 

Статті витрат За 2016 рік За 2015 рік 

Матеріальні витрати 1  

Оплата праці адміністративного персоналу 259 293 

Внески на соціальні заходи (адміністративні) 56 103 

Амортизація 1 2 



Примітки до фінансової звітності за рік, який завершився 31.12.2016 

(Суми в таблицях в тисячах гривень, якщо не вказане інше) 

Примітки, які додаються є невід’ємною частиною фінансової звітності  

86 

Оренда адміністративного призначення 12 20 

Послуги банку 51 67 

Інші витрати  811 134 

Разом адміністративні витрати 1191 619 

20. Витрати на збут 

 

Статті витрат За 2016 рік За 2015 рік 

Послуги транспорту з доставки клієнтам готової продукції та 

товарів 
3261 771 

Витрати на плату праці  79  

Внески на соціальні заходи  20  

Інші витрати  23 12 

Разом витрати на збут 3383 783 

 

 

21. Податок на прибуток 

 

     Активи та зобов'язання по відкладеному податку на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового 

методу обліку зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання включаються в фінансову звітність щодо всіх тимчасових різниць 

між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю, відображеної у фінансовій звітності. Відстрочені податкові активи 

відображаються тільки в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить 

реалізувати відстрочені податкові активи або якщо такі активи зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, які, як очікується, будуть застосовані в періоді, коли 

будуть реалізовані активи або погашені зобов'язання, на основі ставок податку, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в 

найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату. 

 



Примітки до фінансової звітності за рік, який завершився 31.12.2016 

(Суми в таблицях в тисячах гривень, якщо не вказане інше) 

Примітки, які додаються є невід’ємною частиною фінансової звітності  

87 

                                                                                 Додаток 20 

Найменування показника Сума за 2016 

1  2  

Поточний податок на прибуток   189 

 Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року   
0 

на кінець звітного року  19 

 Відстрочені податкові зобов'язання:  

на початок звітного року   
- 

на кінець звітного року  - 

 Включено до Звіту про фінансові результати - усього  170 

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  
189 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів   
-19 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  
- 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  
- 

 

22. Інформація про судові позови та про події після дати балансу. 

- Підприємство не має планів по припиненню діяльності або окремих видів діяльності; 

- Немає змін у законодавстві, які можуть негативно вплинути на діяльність підприємства; 

№ справи 

Сторона спору 

предмет спору 
сума спору, 

грн. 
результат спору Коментарі Назва 

відповідача 
статус 

820/4804/16 

Центральна 

ОДПІ м. 

Харкова ГУ 

ДФС у 

Харківській 

обл. 

Рішення 

вступило в 

законну силу 

Суперечка про зобов'язання вчинити 

певні дії 
49 289,50 

Суперечка про 

зобов'язання 

вчинити певні дії: 

підготувати 

висновок про 

повернення з 

Державного 

Суд виграний в 

першій інстанції. 

Апеляційна скарга 

ГУ ГФСА в 

Харківській 

області повернуто. 

Рішення суду 
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бюджету України 

АТ «Дергачівська 

РАЙАГРОХІМІЯ» 

надміру 

сплачених сум 

грошового 

зобов'язання " 

виконано в 

повному обсязі 

820/1206/16 

Західна ОДПІ 

м. Харкова ГУ 

ДФС у 

Харківській 

обл. 

Рішення 

вступило в 

законну силу 

Визнання незаконного рішення 69 618 

За результатами 

перевірки 

зменшено суму 

кредиту з ПДВ у 

зв'язку з 

нікчемними 

правочинами з 

ТОВ «Ішков 

Будсервіс» 

Суд виграний в 

першій інстанції. 

Апеляційна скарга 

ГУ УКРІНФОРМ 

в Харківській 

області повернуто 

 

 

- На підприємстві немає втрати основного ринку збуту, ліцензії або основного постачальника; 

- На підприємстві немає проблеми з робочою силою; 

- На підприємстві немає дефіциту сировини та основних матеріалів; 

- Підприємство здатне отримати фінансування для розробки важливих нових продуктів або здійснення інших важливих інвестицій; 

- Підприємство володіє правом власності (підтверджене документально) і контролює всі активи, представлені у фінансовій звітності. 

Власні активи підприємства не обтяжені заставним правом. 

- Підприємством були виконані всі аспекти договірних зобов'язань, які могли б істотно вплинути на фінансову звітність у разі їх недотримання. Не 

існує яких-небудь додаткових угод до діючих договорів, інформація про які не була розкрита. 

- Нам не відомо про будь-які умови або події, що можуть поставити під сумнів здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі протягом, щонайменше, 12 місяців з дати фінансової звітності. 
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Фінансова звітність не містить спотворень і пропусків інформації. 

 

Керівник                                                  ______________________                                       Добросотський Андрій Вікторович 

 

Головний бухгалтер                               ______________________                                       не передбачено 

 


