
Титульний аркуш 
 

  

  30.04.2019   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

  

№ 1   

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 

року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 

2180/24712 (із змінами) (далі – Положення) 

  

  

Генеральний директор       КОХОРОВ АНДРІЙ 

АБДУВАЛІЙОВИЧ 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

          

  

  

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

  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" 

  

2. Організаційно-правова форма   Акціонерне товариство  

  

3. Ідентифікаційний код юридичної особи   05490150 

  

4. Місцезнаходження   03115, м. Київ, -, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 

121-В 

  

5. Міжміський код, телефон та факс   0516721274, 0516721274 

  

6. Адреса електронної пошти   kochkalovA@ulf.com.ua 

  

7. Дата та рішення наглядової ради 

емітента, яким затверджено річну 

інформацію, або дата та рішення 

загальних зборів акціонерів, яким 

затверджено річну інформацію емітента 

(за наявності) 

  26.04.2019, рішення наглядової ради емітента 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового 

ринку 

  Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, 

DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  

Повідомлення розміщено на  

власному веб-сайті учасника 

  agro-novaodesa.com.ua/звітність/   30.04.2019 



фондового ринку 

    (адреса сторінки)   (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента   | X | 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   | X | 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря     

5. Інформація про рейтингове агентство     

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

7. Судові справи емітента     

8. Штрафні санкції емітента     

9. Опис бізнесу   | X | 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників 

емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

  | X | 

1) інформація про органи управління   | X | 

2) інформація про посадових осіб емітента   | X | 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X | 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | X | 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення 

    

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)    | X | 

11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | X | 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента   | X | 

2) інформація про розвиток емітента   | X | 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента: 

  | X | 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

  | X | 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків 

  | X | 

4) звіт про корпоративне управління:   | X | 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент   | X | 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

  | X | 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

  | X | 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   | X | 

інформація про наглядову раду   | X | 

інформація про виконавчий орган   | X | 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   | X | 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента   | X | 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

  | X | 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента   | X | 

повноваження посадових осіб емітента   | X | 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, 

типу та/або класу належних їм акцій 

  | X | 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

    

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також 

прав та обов’язків акціонерів (учасників) 

  | X | 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 

  | X | 

1) інформація про випуски акцій емітента   | X | 

2) інформація про облігації емітента     



3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом     

4) інформація про похідні цінні папери емітента     

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів     

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду     

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

    

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

емітента 

    

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

розміру статутного капіталу такого емітента 

    

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів 

    

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

    

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   | X | 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X | 

3) інформація про зобов’язання емітента   | X | 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції     

5) інформація про собівартість реалізованої продукції     

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент   | X | 

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

правочинів 

    

26. Інформація вчинення значних правочинів     

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, 

та обставини, існування яких створює заінтересованість 

    

29. Річна фінансова звітність   | X | 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

    

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 

    

32. Твердження щодо річної інформації   | X | 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента 

    

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

які здійснюють контроль над емітентом 

    

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

протягом звітного періоду 

  | X | 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій     

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

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

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

    

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів 

у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

    

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

    

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів 

та інших активів на кінець звітного періоду 

    

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

    

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 

    

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів     

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів     

41. Основні відомості про ФОН     

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН     



43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН     

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН     

45. Правила ФОН     

46. Примітки 

Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не 

зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  

1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  

2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  

3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення;  

4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  

5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй;  

6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  

7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за 

якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  

9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть;  

10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);  

11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента 

аудитором (аудиторською фiрмою);  

12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

 

Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ 

IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ: 

" Інформація про рейтингове агентство - емiтент не подавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до 

рейтингового агенства. 

" Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента -  Фiлiалiв 

або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має. 

" Судові справи емітента. 

" Штрафні санкції емітента. 

" інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - iншi цiннi папери не випускались. 

" інформація про похідні цінні папери емітента - похiднi цiннi папери не випускались. 

" інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - власнi акцiї не 

викуплялись. 

" Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу такого емітента - Працiвники пiдприємства акцiями емiтента не володiють. 

" Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - У звiтному перiодi дивiденди 

та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися 

" Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 

здійснюють контроль над емітентом. - Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. 

" інформація про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - Емiтент iпотечнi цінні 

папери не випускав. 

" Інформація про випуски іпотечних облігацій Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 

" Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - Емiтент iпотечнi цінні папери не 

випускав. 

" Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 

іпотечного покриття - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 

" Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 

" Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 

" Основні відомості про ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 

" Інформація про випуски сертифікатів ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 

" Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 

" Розрахунок вартості чистих активів ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 

" Правила ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 

" Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 



меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звiтний перiод змiн не було. 

" інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емiтент не займається 

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

електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. 

" інформація про собівартість реалізованої продукції - Емiтент не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, 

води за класифiкатором видiв дiяльностi. 

" Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента -  

Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав / Працiвники пiдприємства цінних паперів (крім акцій) 

емiтента не володiють. 

" інформація про облігації емітента - Емiтент облігації підприємства не випускав 
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III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

- 

3. Дата проведення державної реєстрації 09.12.1996 

4. Територія (область)* 80000 - м. Київ 

5. Статутний капітал (грн) 578730,00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 20 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових 

культур i насiння олiйних культур; 01.11, 

Вирощування овочiв i баштанних культур, 

коренеплодiв i бульбоплодiв, 01.13, Оптова торгiвля 

зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами 

для тварин, 46.21 

  

10. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

Миколаївське обласне вiддiлення АТ ОЩАД БАНК 

2) МФО банку 326461 

3) поточний рахунок 26001300761311 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

немає 

5) МФО банку немає 

6) поточний рахунок немає 
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
 

1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО" 

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 39988885 

4) місцезнаходження 11106, Житомирська обл., Овруцький район, село 

Радчицi, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39 

5) опис 4,3753% 
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18. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, 

концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить та не 

належить. 

 

Середньооблікова 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), фонд 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 

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - ___2___ 

чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - __0__. 

Фонд оплати праці за 2018 - 40 тис.грн.  

Розмір оплати праці проти минулого року (зменшився, збільшився) на 617 тис.грн.  

Факти зміни розміру фонду оплати праці перевід працівників на інше підприємства (наприклад: зміна розміру 

мінімальної з/п). 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 

об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 

об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 

цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi 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 

Пропозицiй з боку третiх осiб вiдносно реорганiзацiї не було. 

 

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

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у 

своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з 

придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою 

розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю 

мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi 

iнструменти. Основнi засоби Первiсне визнання основних засобiв Об'єкт основних засобiв  визнається  

Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає 

пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно 

оцiнена; передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 

мiсяцiв); собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень. Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти 

основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. Подальша оцiнка основних засобiв. 

Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за 

первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх 

наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та 

iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових 

будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних 

компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством  визнає подiбнi компоненти в якостi 

окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. 

Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в 

балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi 

iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент 

понесення. Вiдповiдно до внесених змiн в облiкову полiтику, зазначеним у п. 0.0 до компонентiв основних 

засобiв таким як будiвлi, машини i обладнання, транспортнi засоби Пiдприємство застосовує модель 

справедливої вартостi.  Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до 

строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: Будiвлi та 

споруди     20-50 рокiв Машини та устаткування     3-20 рокiв Комп'ютерне обладнання     1-8 рокiв 

Транспортнi засоби      5-7 рокiв Iнструмент, прилади та iнвентар    5-20 рокiв Незавершене будiвництво     



Не амортизується Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї 

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених 

у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, 

визнаються в звiтностi в сумi еквiвалентнiй справедливої вартостi майна отриманого в лiзинг або якщо вона 

нижче - за поточною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, яка визначається на початок дiї договору 

лiзингу. Первiснi прямi витрати лiзингоодержувача включаються до вартостi активу. Активи, отриманi за 

договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку їх корисного використання з 

використанням методу, застосовуваного для амортизацiї власних основних засобiв. Припинення визнання 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi 

або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття 

даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд 

як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. На 

кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе 

знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв 

виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв 

знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою 

очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство 

нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в 

експлуатацiї, резерв знецiнення". При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, 

включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься 

безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться 

без задiяння через прибуток або збиток..  Фiнансовi активи Кредити та дебiторська заборгованiсть Кредити та 

дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi 

пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть 

включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за 

чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: Готова 

продукцiя;  Товари;  Матерiали; Запаснi частини; Поточнi бiологiчнi активи;  Незавершене виробництво. 

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть 

товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням 

запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу 

ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням 

всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. Пiдприємство перiодично оцiнює запаси 

на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У 

разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про 

сукупний дохiд. Облiк знецiнення запасiв Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна 

на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни 

ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi 

витрати на завершення або на здiйснення продажу. Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче 

собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище 

собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує 

чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на 

замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси, якi 

оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку 

"Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується за 

кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв". 

Податок на додану вартiсть Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт 

i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання 

платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату 

вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя 

сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ 

у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на 

дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. У разi використання 20% ставки 

оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли: - ПДВ, 

що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ 

визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - дебiторська i 

кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується 

податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, 

вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).  Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх 

еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i 

високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. 

Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань. 

Податок на прибуток Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi 



перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 

податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної 

суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких 

Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Поточний податок на прибуток, що 

вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про 

сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових 

декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру 

необхiдностi створює резерви. Визнання виручки Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає 

отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi 

Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i 

внутрiшньогрупових операцiй. Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно 

оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним 

критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається 

достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до 

продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип 

операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi 

отриманi або будуть отриманi. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на 

величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi 

визнається витратами Пiдприємства. Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи Умовнi зобов'язання не 

визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за 

винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. 

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує 

достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. Визнання витрат Витрати визнаються 

Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає 

зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. 

Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або 

тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу 

фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися 

або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у 

складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання 

економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного 

розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є 

момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в 

якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi 

фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких 

вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди. 

 

Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні 

ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення 

ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану 

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

нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 

Основнi ризики це погоднi умови та нестабiльна цiнова полiтика країни. Заходи пiдприємства щодо зменшення 

ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва є такими, дотримуватись сучасних технологiй по 

вирощуванню сiльськогосподарської продукцiї, вирощувати новi сiльськогосподарськi культури, якi дають 

найбiльшi врожаї на пiвднi України. Пiдприємство розвивається та впроваджує новi технологiї виробництва. 

Конкуренцiю пiдприємству складають такi ж сiльгосптоваровиробники (фермери). Постачальники за 

основними видами сировини та матерiалiв: ПрАТ "Райз-Максимко", ПАТ "Компанiя Райз". 

 

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 

За останнi п'ять рокiв було придбано 4 легкових автомобiля на суму 504115 грн., та 4 трактори МТЗ-82,126 на 

суму 456998 грн. трактор Джондир - 1146039 грн. комбайн Джондир - 1553752грн. Трактор МТЗ-1025-108333 



грн. Трактор МТЗ-920-112500грн. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: придбання 

частки у статутному капiталi ТОВ "Зернопром Агро" (39988885) на суму 20 000 тис.грн. 

 

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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

Мiсцезнаходження основних засобiв м. Нова Одеса, вул. Сеславинського, 1 Миколаївська обл.  Основнi засоби 

пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, 

здавання в оренду. Фiнансування основних засобiв проводились за рахунок пiдприємства. 

 

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

обмежень 

Забезпечення пiдприємства сировиною повнiстi залежить вiд розвитку тваринництва сiльськогосподарських 

товаровиробникiв та у приватних господарствах. На даному етапi розвитку сiльськогосподарських 

товаровиробникiв значно зменшується поголiв'я тварин, що впливає на сировинну базу.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Пiдприємство знаходиться на повному самофiнансуваннi, але в звiтному роцi в перiод тимчасових фiнансових 

труднощiв користувалось позиками банкiв. 

 

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

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя пiдприємства заключається в подальшому розвитку сiльськогосподарського виробництва, 

розширення обробiтку землi сiльськогосподарського призначення, вирощування сiльськогосподарської 

продукцiї яка є конкурентоспроможною на ринку. Iстотнi фактори якi можуть вплинути на дiяльнiсть 

пiдприємства є змiни в законодавствi України. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний 

рік 

Дослiджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослiдження та розробки не планувались та не 

витрачались. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

- 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



IV. Інформація про органи управління 
 

Орган управління Структура Персональний склад 

Наглядова рада Голова Наглядової ради 

2 члени Наглядової ради 

Прокопик Тарас Iгорович 

Сорока Наталiя Василiвна 

Прокоса Богдан Сергiйович 

Виконавчий орган Одноосібний виконавчий орган - Генеральний 

директор 

Кохоров Андрiй Абдувалiйович 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада* Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Кохоров Андрiй Абдувалiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

4) рік народження** 1984 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 15 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ТОВ "Райз-Пiвдень", 34396047, Головний агроном 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.02.2016, на 3 роки 

9) опис Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В 

межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки 

Директора згiдно Статуту: Директор має право: без 

довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та 

представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися 

коштами та майном Товариства у межах, що визначенi 

чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати 

поточний та iншi рахунки в будьякому банку України 

та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення 

усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй 

Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; 

призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; 

пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi 

договори з трудовим колективом; вживати заходiв 

щодо заохочення працiвникiв Товариства та 

накладання на них стягнення. Директор надiляється 

наступними повноваженнями: затвердження поточних 

планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних 

для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного 

кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв 

спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та 

термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел 

утворення та порядку використання фондiв 

Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для 

виконання цiлей та завдань Товариства; 

розпорядження всiм майном Товариства, включаючи 

грошовi кошти у встановлених загальними зборами 

акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження 

внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають 

вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на 

роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв 

Товариства, застосування до них заходiв заохочення 

та накладення стягнень; прийняття рiшень про 

вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; 

органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 

звiтностi в Товариствi; надання на затвердження 

рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення 

питань, переданих у його вiдання Загальними 

зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних 

з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi 

iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням 

питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам 

акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи 

емiтента непогашеної судимостi за корислевi та 



посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена 

винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода 

нараховувалась лише у формi заробiтної плати. 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Основне мiсце роботи Заступник 

директора з рослинництва ТОВ "Райз-Пiвдень". Особа 

ненадала згоди на розкриття паспортних данних. 

Акцiями емiтента не володiє.  Змiн посадової особи 

протягом звiтнього року не було. 

 

1) посада* Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Стремiлов Олександр Олегович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

4) рік народження** 1965 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 34 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ЗАТ "Новоодеський райагрохiм", 05490150, бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

10.06.2015, безстроково 

9) опис Обов'язки та повноваження головного бухгалтера 

згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулює, 

планує, здiйснює та координує органiзацiю 

бухгалтерського облiку господарськофiнансової 

дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над 

рацiональним використанням матерiальних, трудових 

та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну 

органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , 

прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку 

та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi 

направленi на дотримання державної дисциплiни та 

укрiплення господарського розрахунку. Складає 

баланс пiдприємства. Органiзує та контролює 

складання розрахункiв використання прибутку, витрат 

на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та 

правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль 

за дотриманням порядку оформлення первинних та 

бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних 

зобов'язань, використання фонду оплати працi, 

встановленням посадових окладiв, за проведенням 

iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, 

товарноматерiальних цiнностей, коштiв, документiв, 

розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського 

облiку та звiтностi, документальних ревiзiй 

пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за 

довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи 

других пiдприємств, господарчих товариств, 

процентнi облiгацiї державних процентних займiв, 

вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та 

iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової 

дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) 

операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у 

iноземних валютах, з векселями Державного 

казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує 

складання щомiсячного бухгалтерського облiку, 

квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових 

звiтiв, передбачених законодавством. Приймає участь 

у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на 

пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з 

нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв 

та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження 

фактичної наявностi цiнностей iз даними 



бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час 

iнвентаризацiї. Приймає участь у проведеннi 

економiчного аналiзу господарськофiнансової 

дiяльностi пiдприємства по даних бухгалтерського 

облiку витрат та звiтностi з метою виявлення 

внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення 

невиробничих витрат. Проводить роботу, яка 

спрямована на забезпечення суворого дотримання 

штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв 

адмiнiстративно господарських та iнших витрат, 

дотримання правильностi списання з бухгалтерських 

балансiв дебiторської заборгованостi, нестач та iнших 

втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських 

документiв, оформленням та здачею їх у 

встановленому порядку у архiв. Приймає участь у 

пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної 

звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, 

органами вищого рiвня згiдно iз нормативними 

актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 

Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по 

полiпшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. 

Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного 

розвитку пiдприємства Органiзує роботу по пiдготовцi 

пропозицiй по визначенню облiкової полiтики 

пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, 

вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням 

дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки 

облiкових даних, впровадження автоматизованої 

системи обробки даних бухгалтерського облiку з 

урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства 

або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами 

бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє 

мiж ними функцiональнi обов'язки. У посадової особи 

емiтента непогашеної судимостi за корислевi та 

посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена 

винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода 

нараховувалась лише у формi заробiтної плати 

нарахована у сумi  85563,38 грн, та виплачена  у сумi 

50615,88 грн.. Змiн посадової особи протягом 

звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не 

обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах.  

Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на 

розкриття паспортних данних. Iншi посади, якi 

обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ЗАТ 

"Новоодеський райагрохiм" - бухгалтер 

 

1) посада* Член Наглядової ради (Голова) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Прокопик Тарас Iгорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1982 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 14 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПрАТ "Райз - Максимко", 30382533, начальник 

юридичного вiддiлу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

19.04.2018, на 3 роки 

9) опис Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову 

раду. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, 

скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, 

вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання 

секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено 



статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi Статутом та Положенням 

про Наглядову раду. До виключної компетенцiї 

Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення 

чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, 

встановлених чинним законодавством; 4) прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених товариством 

акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) 

прийняття рiшення про викуп розмiщених 

товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) 

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених чинним законодавством; 8) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв виконавчого 

органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття 

рiшення про вiдсторонення голови або члена 

виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження голови виконавчого органу; 11) 

обрання та припинення повноважень голови i членiв 

iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної 

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством; 13) обрання аудитора товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, 

якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить 

до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не 

встановлено статутом; 14) визначення дати складення 

перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, чинним законодавством; 

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають 

право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про 

участь товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних 

осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 

наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення 

значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання 

товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання 

(замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та 



затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) 

надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, 

вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного 

товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми 

iснування у бездокументарну форму iснування. 

Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та 

виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: 

обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та 

виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi 

установчими документами непередбачена. У 

посадової особи емiтента непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 

обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах: 

Основне мiсце роботи: Заступник директора з 

юридичних питань виробничий аудитор ТОВ 

"Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, 

Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, 

ПОВЕРХ 6, офiс 4), додатково займає посаду голова 

НР ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., 

м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ 

"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, 

(мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень 

ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ 

ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 

28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 

143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК 

"ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 

21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 

1), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, 

(мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., 

Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), 

ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, 

(мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., 

Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), 

ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, 

(мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект 

Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, 

(мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто 

Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ 

"ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., 

мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, 

будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, 

(мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський 

район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00451636, (мiсцезнаходження:  76005, м. 

Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10), 

член НР ПАТ "ПIК", 05467033, (мiсцезнаходження 

67550 Одеська обл., Комiнтернiвський район, смт. 

Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 

34). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу 

ПрАТ "Райз - Максимко", заступник директора з 

юридичних питань ТОВ "Укрлендiнвест", начальник 

юридичного вiддiлу ТОВ "Фiнансово - консалтингова 



група "Укрм'ясо". Заступник директора з юридичних 

питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендiнвест" 

(мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, 

ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4).  

 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних 

Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 

19.04.2018р.) припинено повноваження наглядової 

ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не 

рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 

загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 

обов’язково вносяться питання щодо прийняття 

рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради та обрання членiв наглядової ради. 

 

Припинено повноваження Голови Наглядової ради - 

Прокопика Тараса Iгоровича. Згоди на оприлюдення 

паспортних даних особа не надала. Посадова особа 

акцiями товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа перебувала на посадi з 21.04.2015 р. 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних 

Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 

19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради 

Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше 

нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 

загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 

обов’язково вносяться питання щодо прийняття 

рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради та обрання членiв наглядової ради. 

Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса 

Iгоровича. Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно 

статуту Товариства та вимог законодавства. Прокопик 

Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи 

ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 93,0237% Статутного 

капiталу емiтента.  

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не 

надала. Посадова особа акцiями товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх 

п'яти рокiв своєї дiяльностi наступнi посади: 

начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Райз - 

Максимко", заступник директора з юридичних питань 

ТОВ "Укрлендiнвест", начальник юридичного вiддiлу 

ТОВ "Фiнансово - консалтингова група "Укрм'ясо", 

Заступник директора з юридичних питань виробничий 

аудитор ТОВ "Укрлендiнвест". 21.04.2015 був 

обраний Головою Наглядової ради Товариства. 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 

19.04.2018 р. (протокол №2), вiдбулись змiни складу 

посадових осiб емiтента: 

обрано на посаду Голови наглядової ради - Прокопика 

Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до 

дати переобрання складу Наглядової ради Товариства. 

 

1) посада* Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Сорока Наталiя Василiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1973 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 21 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533, Заступник 



юридичної особи та посада, яку займав** генерального директора з питань фiнансiв та 

економiки 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

19.04.2018, на 3 роки 

9) опис Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову 

раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi 

Наглядової ради  та виконує його розпорядження. До 

виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення 

чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, 

встановлених чинним законодавством; 4) прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених товариством 

акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) 

прийняття рiшення про викуп розмiщених 

товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) 

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених чинним законодавством; 8) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв виконавчого 

органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття 

рiшення про вiдсторонення голови або члена 

виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження голови виконавчого органу; 11) 

обрання та припинення повноважень голови i членiв 

iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної 

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством; 13) обрання аудитора товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, 

якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить 

до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не 

встановлено статутом; 14) визначення дати складення 

перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, чинним законодавством; 

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають 

право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про 

участь товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних 

осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 

наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення 

значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання 

товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 



товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання 

(замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) 

надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, 

вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного 

товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми 

iснування у бездокументарну форму iснування. 

Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та 

виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: 

обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та 

виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi 

установчими документами непередбачена. У 

посадової особи емiтента непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 

обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах: 

основне мiсце роботи Фiнансовий директор, ТОВ 

УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487, (мiсцезнаходження: 

42200, Сумська обл., мiсто Лебедин, ВУЛИЦЯ 

БIЛОЗЕРЦЕВА, будинок 32), додатково займає посаду 

голова НР ПАТ "РИТМ", 05507152, 

(мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. 

Старобiлоуська, буд. 71), член НР ПАТ 

"НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, 

(мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. 

Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 

20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. 

IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1),  ПАТ 

"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, 

(мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень 

ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ 

ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 

28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 

143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК 

"ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 

21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 

1), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 

00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця 

ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя 

"Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 03115 м.Київ 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. 

ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 

Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка 

Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ 

РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 

Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса 

Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 

30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект 

Перемоги,121В), ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, (мiсцезнаходження: 

90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, 

буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська 

обл., мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, 



будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 

37000 Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця 

Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 

13998980, (мiсцезнаходження: 42056 Сумська обл., 

Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, 

буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, 

(мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський 

район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ 

"УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 

42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржi 

вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 

03779685, (мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., 

Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ 

ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 

03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., 

мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ 

"ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто 

Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ 

"СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, 

(мiсцезнаходження 82172 Львiвська область, мiсто 

Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ 

"ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., 

мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, 

будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, 

(мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський 

район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00451636, (мiсцезнаходження:  76005, м. 

Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10). 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 

п'яти рокiв: Заступник директора з питань контрольно 

- ревiзiйної роботи ТОВ "Спецагропроект". Заступник 

директора з питань контрольно - ревiзiйної роботи 

ТОВ "Спецагропроект", 35097580, (мiсцезнаходження: 

76000, Iвано-Франкiвська обл., мiсто 

Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

будинок 29). 

 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних 

Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 

19.04.2018р.) припинено повноваження наглядової 

ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не 

рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 

загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 

обов’язково вносяться питання щодо прийняття 

рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради та обрання членiв наглядової ради. 

 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - 

Сороки Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення 

паспортних даних особа не надала. Посадова особа 

акцiями товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа перебувала на посадi з 21.04.2015 р. 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних 

Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 

19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради 

Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше 

нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 

загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 

обов’язково вносяться питання щодо прийняття 



рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради та обрання членiв наглядової ради. 

Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю 

Василiвну. Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно 

статуту Товариства та вимог законодавства. Сорока 

Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи 

ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 93,0237% Статутного 

капiталу емiтента.  

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не 

надала. Посадова особа акцiями товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового 

директора ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник 

генерального директора з питань фiнансiв та 

економiки ПрАТ "Райз-Максимко", Заступник 

директора з питань контрольно - ревiзiйної роботи 

ТОВ "Спецагропроект". 21.04.2015 була обрана 

Членом Наглядової ради Товариства. 

 

1) посада* Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Прокоса Богдан Сергiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1981 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 14 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс", 

34935472, Директор, адвокат 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

19.04.2018, на 3 роки 

9) опис Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову 

раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi 

Наглядової ради  та виконує його розпорядження. До 

виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення 

чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, 

встановлених чинним законодавством; 4) прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених товариством 

акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) 

прийняття рiшення про викуп розмiщених 

товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) 

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених чинним законодавством; 8) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв виконавчого 

органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття 

рiшення про вiдсторонення голови або члена 

виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження голови виконавчого органу; 11) 

обрання та припинення повноважень голови i членiв 

iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної 



комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством; 13) обрання аудитора товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, 

якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить 

до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не 

встановлено статутом; 14) визначення дати складення 

перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, чинним законодавством; 

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають 

право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про 

участь товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних 

осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 

наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення 

значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання 

товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання 

(замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) 

надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, 

вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного 

товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми 

iснування у бездокументарну форму iснування. 

Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та 

виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: 

обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та 

виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi 

установчими документами непередбачена. У 

посадової особи емiтента непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 

обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах: 

Основне мiсце робти: директор, ТОВ "Систем 

технолоджi компанi iнвестментс", 34935472  

(мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, 

будинок 7/9), дадатково займає посаду Голова НР 

ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, 

(мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. 

Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, (мiсцезнаходження: 

90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, 

буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська 

обл., мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, 



будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 

37000 Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця 

Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 

13998980, (мiсцезнаходження: 42056 Сумська обл., 

Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, 

буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, 

(мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський 

район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ 

"УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 

42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржi 

вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 

03779685, (мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., 

Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ 

ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ПIК", 05467033, 

(мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., 

Комiнтернiвський район, смт. Новi Бiляри 

ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), член НР 

ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, 

мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), ПАТ 

"ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, 

(мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне 

вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ 

"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, 

(мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень 

ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ 

ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 

28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 

143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК 

"ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 

21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 

1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, 

(мiсцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ 

ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 

03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., 

Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), 

ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, 

(мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., 

Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), 

ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, 

(мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект 

Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, 

(мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто 

Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБIДЬ", 

14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, 

ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП 

"ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 

82172 Львiвська область, мiсто Стебник вул. 

Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, (мiсцезнаходження: 

76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто 

Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), 

ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, 

(мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський 

район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00451636, (мiсцезнаходження:  76005, м. 

Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10). 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 

п'яти рокiв: директор, ТОВ "Систем технолоджi 

компанi iнвестментс",. Акцiями емiтента не володiє. 

 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних 



Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 

19.04.2018р.) припинено повноваження наглядової 

ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не 

рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 

загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 

обов’язково вносяться питання щодо прийняття 

рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради та обрання членiв наглядової ради. 

 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - 

Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення 

паспортних даних особа не надала. Посадова особа 

акцiями товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа перебувала на посадi з 21.04.2015 р. 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних 

Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 

19.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради 

Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше 

нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 

загальних зборiв приватного акцiонерного товариства 

обов’язково вносяться питання щодо прийняття 

рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради та обрання членiв наглядової ради. 

Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана 

Сергiйовича. Термiн призначення – 3 (три) роки, 

згiдно статуту Товариства та вимог законодавства. 

Прокоса Т.I. є представником акцiонера - юридичної 

особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 93,0237% 

Статутного капiталу емiтента.  

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не 

надала. Посадова особа акцiями товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх 

п'яти рокiв своєї дiяльностi посади директора ТОВ 

"Систем технолоджi компанi iнвестментс". 21.04.2015 

був обраний Членом Наглядової ради Товариства. 

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Найменування та ідентифікаційний 

код юридичної особи – емітента 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейован

і іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний директор Кохоров Андрiй Абдувалiйович  0 0,000000 0 0 

Головний бухгалтер Стремiлов Олександр Олегович  0 0,000000 0 0 

Член Наглядової ради (Голова) - 

представник акцiонера 

Прокопик Тарас Iгорович  0 0,000000 0 0 

Член Наглядової ради - 

представник акцiонера 

Сорока Наталiя Василiвна  0 0,000000 0 0 

Член Наглядової ради - 

представник акцiонера 

Прокоса Богдан Сергiйович  0 0,000000 0 0 

Усього 0 0,000000 0 0 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Управлiнське 

товариство "УЛФ" 

35428975 Україна, 03170, м. Київ, -, м. Київ, вул. 

Перемоги, буд. 20 

93,023733 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

фiзичнi та юридичні особи акцiонери в загальнiй кiлькостi 32 особи 6,976266 

Усього 100,000000 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Україна має в своєму розпорядженні 30 відсотків всього світового чорнозему, і це надзвичайно позитивна 

відправна точка. Сільське господарство, як і раніше буде одним з ключових чинників української економіки. 

Все пов'язане із сільськогосподарською галуззю - переробка, торгівля, постачання сировини - має тут 

величезний потенціал. 

Аграрний сектор складає велику частку у ВВП, і саме по собі це добре. Але якщо в Україні буде відбуватися ще 

й переробка всієї зібраної аграрної сировини, то буде ще краще. Перспективним є те, що наше виробництво у 

якості може конкурувати с більшістю країн виробників, це відкриває великі можливості до виходу на нові 

ринка, такі як ЄС, Саудівська Аравія, а також північна Африка. 

Україна є одним з лідерів світового експорту зерна і олійних культур, займаючи провідне місце в валових 

зборах сільськогосподарських культур і їх експорті. Це відбувається не тільки за рахунок зростання 

врожайності сільськогосподарських культур, а й за рахунок розвитку галузі первинної обробки та зберігання 

зерна в Україні, а також розвитку всієї експортної інфраструктури - від поля до експорту споживачеві.  

Незважаючи на певні успіхи, аграрна галузь все одно потребує систематичних реформ. Насамперед - у переході 

на стандарти ЄС, що дасть можливість наростити експорт. В рамках стратегії можна визначити три ключових 

пріоритети реформування: наближення законодавства до стандартів ЄС та дерегуляція; підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства; а також розвиток сільських територій та захист 

навколишнього середовища. Для того, щоб мати успіх на ринку Євросоюзу, продукція повинна бути 

конкурентоспроможною. Чинне українське законодавство ще не дозволяє використання такої можливості. 

Впровадження європейських норм фактично спонукатиме зміну самої системи встановлення вимог до такої 

продукції - від добровільного застосування до мінімальних, але обов'язкових, вимог на рівні законодавства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Компанія постійно працює над впровадженням нових інноваційних рішень. Є кілька нових напрямків. У 

сівозміні, істотних змін не відбулося, і будемо зберігати колишню пропорцію культур. Весняні польові роботи 

велися в штатному режимі. Пройшла робота по засобах захисту рослин, добрив. Закупівлі проходять в 

штатному режимі. Як і в минулому році, посівну пройшли без залучення кредитних коштів. 

Розмір оплати праці проти минулого року зменшився на 617 тис.грн. та склав 40 тис.грн. Факти зміни розміру 

фонду оплати праці перевод працівників на інше підприємства. За звітній преіод відбулося вибуття основних 

засобів з балансу. Наглядно зображено у діаграмах.  

 

     

Надходження коштів від операційної діяльності представлено у діаграмі, в порівнянні з попереднім роком 

результати операційної діяльності значно погіршилися, однак на балансі залишаються виробничі запаси та 

запаси готової продукції, тобто протягом звітного періоду не було реалізовано усю продукцію, та значних змін 

у порівнянні це не принесе. Основні надходження були віл іншої операційної діяльності, відповідно і у витратах 

найбільшу долю займають витрати на іншу операційну діяльність.  

  

Сільське господарство, як ніяка інша галузь, має безпосередній вплив на екологічне середовище. Внаслідок 

впливу негативних чинників, грунт втрачає свої якісні характеристики. Грунтові екосистеми руйнуються, шар 

гумусу зникає або стає відносно мізерним, не здатним забезпечити весь обсяг потреб в ньому. Варто 

відзначити, що грунт ущільнюється і її структура поступово втрачає колишню впорядкованість. Одним з 

основних негативних наслідків є ерозія грунтів.  Ряд сучасних технологій дозволяє мінімізувати або взагалі 

ліквідувати негативний ефект від здійснення сільськогосподарської діяльності. Це, наприклад, точне 

землеробство. 

Компанія поступово і стабільно збільшує долю  використання енергії з поновлюваних джерел і мінімізує вплив 

біопалива на клімат.  Ми співпрацюємо із міжнародною організацією ISCC System і дотримуємось вимог 

добровільної системи сертифікації ISCC (International Sustainability and Carbon Certification - Міжнародна 

система сертифікації сталості та викидів оксиду вуглецю). Ми сприяємо дотриманню відповідних критеріїв 

своїми постачальниками товарів і послуг. Підприємство проходить щорічну сертифікацію і доводимо, що 

можемо постачати біомасу для виробництва енергоносіїв з поновлюваних джерел в Європейський Союз. Ми 

турбуємось про довкілля і передаємо всі  використані  акумулятори  та  шини на утилізацію компаніям, які 

мають відповідні ліцензії та сертифікати.  

Ми розробили Політику безпеки роботи на підприємствах, завдяки якій вдалось звести практично до нуля 

кількість настання нещасних випадків і шкоди здоров'ю працівників.  Ми пройшли необхідні перевірки і маємо 

передбачені національним законодавством дозвільні документи та ліцензії з питань безпеки виробництва та 

екології. Спеціалісти з охорони праці та екологи слідкують за дотриманням високих критеріїв безпеки праці, 

виробничого середовища та екологічної безпеки на наших підприємствах. Ми постійно підвищуємо і 

оновлюємо критерії безпеки виробництва, координуючи наші дії із Державною службою України з питань 

праці та Екологічною інспекцією. 

Важко заперечувати, що існує досить велика залежність агробізнесу від погодних умов, які впливають на 



посівну і всход рослин, при цьому погодні умови по різному впливають на культури. Також одним з ризиків з 

якими ми стикалися, це заниження ціни на ряд культур, що повязано, наприклад, зі збільшенням експорту 

сільськогосподарських продуктів США.  

Серед ризиків аграрної компанії можна також виділити ціни на паливо, бо обробка землі без техніки не 

можлива. через інфляцію та зростання цін на нафтопродукти посівна компанія подорожчала на 23%. І якщо, 

контроль за використанням, ми можемо оптимізувати, розробити системи контролю об'ємів витрат, запобігання 

крадіжкам, то нажаль зконтролювати зростання цін на паливо ні. 

Ми робимо все можливе, щоб зменшити викиди відпрацьованих  газів з  мобільної сільськогосподарської 

техніки та стаціонарного устаткування в повітря. Для  цього впровадили систему  мінімізації  потужності 

роботи техніки при  основному обробітку  ґрунту. Для передпосівного обробітку ґрунту ми впроваджуємо  

ресурсозберігаючі  технології з  використанням комбінованих багатоопераційних  ґрунтообробних  агрегатів. 

На наших полях працюють багатофункціональні ґрунтообробно-посівні комплекси, які дозволяють в 4 рази 

скоротити кількість проходів техніки полем. Це означає, що ми не тільки мінімізовуємо взаємодію грунту із 

технікою, а й зменшуємо витрати палива до 30%. 

Ми прагнемо досягнути найвищої якості нашої продукції, при цьому виявляючи максимальну турботу про 

навколишнє середовище, людей і тварин. Ми застосовуємо точне землеробство, щоб оптимально 

використовувати засоби захисту та живлення рослин. Ми розробляємо власні програмні рішення, а також 

впроваджуємо готові ІТ-розробки і створюємо найкращу технологічну систему в агро-галузі України. 

Система збору і аналізу даних телеметрії зі всієї техніки компанії TETRA - наша власна розробка. Технологічні  

модулі: система "Свій-Чужий"контролює весь процес збору і переміщення врожаю від комбайну/поля до 

елеватору; щоденна звітність по виконаних сільськогосподарських роботах дає можливість вчасно та швидко 

приймати необхідні рішення. За допомогою комп'ютерної програми складаються звіти по зібраному і 

вивезеного врожаю на елеватори, ангари, в розрізі авто, перевізника, поля, підприємства і т.д.; система 

контролю використання  пального від АЗС до баку техніки. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента 

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися. 

 

Зокрема: 

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними 

завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними 

та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. 

Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а 

також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.  

Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - 

операцiї хеджування. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв. 

Емiтент має схильностi до кредитного ризику. 

Емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

У своїй діяльності ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" керується власними Принципами (Кодексом) 

корпоративного управління, які були затверджені на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 21 

квітня 2017 року та оформлені протоколом №6. Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління 

перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті товариства, за адресою: agro-novaodesa.com.ua 

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не застосовує та не використовую норми кодексів корпоративного управління будь-якої з фондових 

бірж, об'єднань юридичних осіб та інших кодексів корпоративного управління. 

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 



законодавством вимоги 

У практиці застосування, Товариство дотримується вимог, визначених виключно діючим законодавством 

України щодо корпоративного управління. 

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент 

прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

За звітний період Товариство не відхилялось у своїй діяльності від положень власного кодексу корпоративного 

управління. За звітний період Товариство не приймало рішення не застосовувати положення власного кодексу 

корпоративного управління. 
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 19.04.2018 

Кворум зборів ** 99,999600 

Опис 1) Перелік питань, що розглядалися на загальних 

зборах: 

 

1. Обрання лічильної комісії. 

2. Про затвердження порядку та способу 

засвідчення бюлетеню для голосування на річних 

загальних зборах Товариства. 

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства. 

4. Затвердження порядку проведення річних 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства 

про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 році та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 

2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту наглядової ради. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 

р. 

8. Визначення порядку розподілу прибутку та 

покриття збитків Товариства за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 

році. 

9. Про припинення повноважень членів 

наглядової ради Товариства. 

10. Про обрання членів наглядової ради 

Товариства. 

11. Визначення уповноваженої особи на укладення 

та підписання від імені Товариства контрактів 

(договорів) з новообраними членами наглядової ради 

та визначення розміру їх винагороди. 

12. Про підтвердження рішень органів управління 

Товариства. 

 

2) Проект порядку денного був запропонований та 

затверджений наглядовою радою товариства. Інших 

пропозицій щодо порядку денного чергових зборів 

акціонерів не надходило.  

3) Всі питання порядку денного чергових 

загальних зборів були прийняті одноголосно всіма 

присутніми акціонерами. 

4) Загальний опис прийнятих на зборах рішень. 

 

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: 

голови комісії - Піроженка Олександра 

Анатолійовича, членів комісії - Шевченко Світлани 

Леонідівни, Шершона Володимира Володимировича, 

та прийняти рішення про припинення їх повноважень 

з моменту закриття загальних зборів акціонерів. 

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення 

бюлетеню для голосування на річних загальних зборах 

акціонерів Товариства, шляхом його підписання 

головою Реєстраційної комісії.. 

3. Обрати головою Зборів - Кочкальова Антона 

Олексійовича, а секретарем - Шупик Ольгу Сергіївну 



на час проведення цих загальних зборів акціонерів 

Товариства та уповноважити їх підписати протокол 

загальних зборів. 

4. Затвердити порядок проведення Зборів: по всім 

питанням порядку денного Зборів голосувати 

бюлетенями для голосування; для доповідей з питань 

порядку денного - до 15 хвилин, а для запитань та 

відповідей - до 10 хвилин. 

5. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 

про підсумки діяльності за 2017 рік 

6. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 

2017 рік 

7. Затвердити річний фінансовий звіт  Товариства 

за 2017 рік 

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та 

покриття збитків Товариства за 2017 рік згідно статей 

"Доходів та Витрат". 

9. Припинити повноваження попереднього складу 

наглядової ради ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ 

РАЙАГРОХІМ" в особі Прокопика Тараса 

Вікторовича, Прокоси Богдана Сергійовича, Сороки 

Наталії Василівни. 

10. Затвердити новий склад наглядової ради ПрАТ 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" в особі 

Прокопика Тараса Вікторовича, Прокоси Богдана 

Сергійовича, Сороки Наталії Василівни. 

11. Затвердити умови цивільно-правовоих 

договорів із новообраними членами наглядової ради, а 

саме: Прокопиком Тарасом Вікторовичем, Прокосою 

Богданом Сергійовичем, Сорокою Наталією 

Василівною. Визначити, що діяльність членів 

наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 

Уповноважити Генерального директора Товариства 

Кохорова Андрія Абдувалійовича на підписання 

вказаних договорів з членами наглядової ради. 

12. Підтвердити всі рішення органів управління 

товариства, прийняті протягом 2017 року. 

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах. 

 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності 

контролю)? 
 Так (*) Ні (*) 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками  X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  ні 



У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так (*) Ні (*) 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які  (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій  

товариства 

- 

Інше (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Чергові загальні збори були скликані та проведені 19 квітня 2018 року. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

За звітний період позачергові загальні збори не скликались. 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) 
 Кількість осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів  

Членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

Членів наглядової ради - незалежних директорів  

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
 Так (*) Ні (*) 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) У наглядовій раді Товариства 

комітети не створені 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх 

компетентності та ефективності, 

У наглядовій раді Товариства комітети не створені 

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради У наглядовій раді Товариства комітети не створені 

 Персональний склад наглядової ради 
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

  Так* Ні* 

Прокопик Тарас Iгорович Голова Наглядової ради  X 



Сорока Наталiя Василiвна Член Наглядової ради  X 

Прокоса Богдан Сергiйович Член Наглядової ради  X 

 

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах. 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так (*) Ні (*) 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них 

рішень 

За звітний період проводилось 3 засідання наглядової ради. 

Загальний опис прийнятих рішень: 

" Прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у 2018 році 

та пов'язані зі скликанням зборів процедури. 

" Обрання голови НР 

" Продати ТОВ "Південь Агро Інвест" шляхом укладення договору 

купівлі-продажу об'єкт нерухомості, власником якого є ПрАТ "Новоодеський 

райагрохім". 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так (*) Ні (*) 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  



Інше (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор - Кохоров Андрiй 

Абдувалiйович 

Згідно з Положення про виконавчий орган Товариства: 

" Права та обов'язки генерального директора визначаються законом, іншими 

актами законодавства, статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, 

що укладається 

" Генеральний директор зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції 

України та законів України. 

" Генеральний директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим 

органом товариства. 

" На вимогу наглядової ради, генеральний директор зобов'язаний брати участь 

в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. 

" Генеральний директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання 

документів товариства, перелік яких визначено законом. 

" Генеральний директор повинен, в установлених законом випадках, порядку 

та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію 

(документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів 

законодавства України. 

Опис У Товаристві, згідно статуту, діє одноосібний виконавчий орган - генеральний 

директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства 

Генеральний директор, як уповноважений статутом виконавчий орган товариства, 

приймає рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів 

(наказів або розпоряджень генерального директора), які обов'язкові для виконання 

всіма працівниками товариства. 

 

У звітному році видавались накази з кадрових питань, інші накази щодо основної 

діяльності Товариства та  з адміністративно-господарських питань. 

 

Генерального Директора Товариства Кохорова Андрiя Абдувалiйовича було 

призначено на посаду відповідно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 

26.02.2016 (Протокол №9). 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено 

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

ні) 

ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирішення кожного з цих питань (*) 
 Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Ні Ні Так 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 

або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та 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 Ні Ні Так 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

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 передбачені 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 (зазначити)  Iнших положень у акцiонерного 

товариства немає. 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* 
Інформація про діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Інформація оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок 

цінних паперів або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії документів 

надаються на 

запит акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній 

інтернет-сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 

відсотками та більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів управління 

товариства  

Ні Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

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

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

протягом звітного періоду? 
 Так (*) Ні (*) 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 



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

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (зазначити) - 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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

З власнї 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 (зазначити) Ревiзiйна комiсiя не створена 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
 

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) 

або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (для 

юридичної особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки акціонера (власника) (у 

відсотках до статутного капіталу) 

1 БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ - 93,023733 
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7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента 
 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з 

обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 

обмеження 

2314920 161487 п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну 

систему України" 

06.07.2013 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або 

компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

" Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів 

товариства строком на три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену 

кількість разів. 

" До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - 

представники акціонерів), та/або незалежні директори. 

" Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних 

зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу 

наглядової ради. 

" Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю 

голосів від кількісного складу наглядової ради. 

" Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.  

" Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

" Виконавчий орган обирається та відкликається Наглядовою радою строком на п'ять років. Незалежно від 

спливу строку, Генеральний директор виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи на цю 

посаду. 

" Повноваження Виконавчого органу (Генерального директора) припиняються за рішенням наглядової 

ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи виконавчим органом (Генеральним 

директором) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

 

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено виплати винагороди або компенсації 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні 

товариства", цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До 

виключної компетенції наглядової ради належить:  

" Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

товариства;  

" Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;  

" Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та 

у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";  

" Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;  

" Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;  

" Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

" Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства";  

" Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (генерального директора);  

" Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з виконавчим органом (генеральним директором), 

встановлення розміру винагороди;  

" Прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу (генерального директора) від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу (генерального 

директора);  

" Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;  

" Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";  

" Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції 

виконавчого органу (генерального директора);  

" Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 ЗУ "Про акціонерні 

товариства";  

" Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 

зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у 

загальних зборах відповідно до статті 34 ЗУ "Про акціонерні товариства";  

" Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб;  

" Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVІ ЗУ "Про акціонерні 

товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;  

" Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою 



статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства"; 

" Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

" Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

" Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству 

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її 

послуг; 

" Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що 

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні 

товариства";  

" Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом 

акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми 

існування у бездокументарну форму існування. 

 

Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. 

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової 

ради. 

Генеральний директор, вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:  

"  представляти інтереси товариства перед іншими вітчизняними та іноземними фізичними та 

юридичними особами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, правоохоронними 

органами та судами, їх посадовими та службовими особами; 

" вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з 

урахуванням компетенції загальних зборів чи наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 

" приймати рішення (наказом або розпорядженням) щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх та 

приватних підприємств, філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів 

товариства, затверджувати статути дочірніх та приватних підприємств, а також положення про підрозділи 

(філії, представництва, регіональні управління, департаменти тощо); 

" видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; 

" передовіряти свої статутні повноваження іншим особам (представникам) згідно довіреностей; 

" вчиняти інші дії відповідно до цього статуту, Положення про виконавчий орган та закону. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ "КОМПАНІЯ "ТЕТРА-АУДИТ" виконано 

завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації 

щодо Звіту про корпоративне управління емітента, що підлягає включенню до річної інформації про емітента за 

рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. Відповідно до Звіту незалежного практикуючого фахівця, Звіт про 

корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" за рік, що 

закінчився 31 грудня 2018 р. в усіх суттєвих аспектах складений відповідно до ст. 40-1  вимог Закону України 

"Про цінні папери та фондовий ринок" та положень "Принципів корпоративного управління". Звіт аудиторської 

фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління. 

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою) 

- 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи* 

Місцезнаходження Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Управлiнське 

товариство "УЛФ" 

35428975 Україна, 03170, м. Київ, -, м. Київ, вул. 

Перемоги, буд. 20 

2153425 93,023733 2153425 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані 

іменні 

Усього 2153425 93,023700 2153425 0 

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
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X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки  Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині включення 

до біржового реєстру 

Прості іменні 2314920 0,25 Кожною простою акцією 

акціонерного товариства її власнику 

- акціонеру надається однакова 

сукупність прав, включаючи права 

на: 

1) участь в управлінні акціонерним 

товариством; 

2) отримання дивідендів; 

3) отримання у разі ліквідації 

товариства частини його майна або 

вартості частини майна товариства; 

4) отримання інформації про 

господарську діяльність 

акціонерного товариства. 

Акціонери зобов'язані: 

дотримуватися статуту, інших 

внутрішніх документів 

акціонерного товариства; 

виконувати рішення загальних 

зборів, інших органів товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед 

товариством, у тому числі пов'язані 

з майновою участю; 

оплачувати акції у розмірі, в 

порядку та засобами, що 

передбачені статутом акціонерного 

товариства; 

не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 

товариства. 

Щодо акцій Товариства не 

здійснено публічну пропозицію. 

Акції Товариства не допущені до 

торгів на фондовій біржі, в частині 

включення до біржового реєстру. 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 
 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий 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 

06.12.2010 54/14/1/10 Миколаївське 

ТУ ДКЦПФР 

UA4000105316 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

0,25 2314920 578730,00 100,000000 

Опис Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв  

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних 

паперiв товариство не випускало. 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  

Власні основні засоби 

(тис. грн.)  

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  

Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  

 на початок 

періоду  

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 

призначення:  

13820 670 0 0 13820 670 

будівлі та споруди 5536 0 0 0 5536 0 

машини та обладнання 8182 670 0 0 8182 670 

транспортні засоби 96 0 0 0 96 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 6 0 0 0 6 0 

2. Невиробничого 

призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього  13820 670 0 0 13820 670 

Опис Сума накопиченої амортизації основних засобів 

станом на 31.12.2018 року становить 199 тис. грн., 

залишкова вартість 670 тис. грн.  

Накопичена амортизація становить 23 % первісної 

вартості основних засобів.  

 

Амортизація основних засобів нараховується за 

прямолінійним методом, за яким річна сума 

амортизації визначається діленням вартості, яка 

амортизується, на строк корисного використання 

кожного об'єкта основних засобів. При визначенні 

строку корисного використання Товариством 

враховується очікуване використання об'єкта 

підприємством з урахуванням його потужності та 

продуктивності. Незавершені капітальні інвестиції не 

амортизуються. Амортизація основних засобів 

розраховується прямолінійним методом відповідно до 

строків корисної служби, погодженим з технічним 

персоналом Підприємства наступним чином: Будівлі 

та споруди 30-60 років Машини та устаткування 10-15 

років Комп'ютерне обладнання 10-20 років 

Транспортні засоби 5-15 років Інструмент, прилади та 

інвентар 4-10 років Незавершене будівництво Не 

амортизується ступінь зносу будівлі та споруди 0 %, 

ступінь використання 0 % ступінь зносу машини та 

обладнання 0 % ступінь використання 0 % ступінь 

зносу транспортні засоби 0 % ступінь використання 0 

% ступінь зносу інші 0 % ступінь використання 0 %. 

Обмежень щодо використання основних засобів 

немає. Основні засоби знаходяться за місцем 

знаходження Товариства. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  74676 78715 

Статутний капітал (тис. грн.)  579 579 



Скоригований статутний капітал (тис. грн.)    

Опис Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично 

вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв 

пiдприємства виражається такою формулою: ЧАф. = 

НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де ЧАф -  фактично 

вiдображена балансова вартiсть чистих активiв 

пiдприємства; НАо - вартiсть основних засобiв, 

вiдображених у балансi; ЗВ - залишкова вартiсть 

нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; НК - 

вартiсть незавершених капiтальних вкладень; НУ - 

вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; З - 

запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять 

до складу оборотних активiв, за фактично 

залишковою вартiстю; ФА - фiнансовi активи ( 

грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, 

довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення 

й iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); ФЗ - 

фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та 

короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, 

внутрiшня кредиторська заборгованiсть). Даний метод 

оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки 

суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв 

пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть 

основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно 

матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з 

урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту 

здiйснення  оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. 

Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне 

уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв 

пiдприємства 

Висновок Як бачимо з розрахунку, чистi активи дорiвнюють 

74676 тис. грн., що значно бiльше розмiру статутного 

капiталу пiдприємства. Тобто чистi активи 

пiдприємства вiдповiдають вимогам ч.3 ст. 155 

Цивiльного Кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 

у тому числі:     

Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 

у тому числі:     

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 18,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 82447,00 X X 



Усього зобов'язань та забезпечень X 82465,00 X X 

Опис Зобовязання вiдповiдають даним Балансу. Iнших зобовязань 

Товариство не має. 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ПАТ "КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 33299878 

Місцезнаходження Україна, 03150, м. Київ, -, м. Київ, вулиця Щорса, 7/9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

263437 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 5936085 

Факс (044) 5936085 

Вид діяльності Депозитарної дiяльностi депозитарної установи 

Опис Депозитарної дiяльностi депозитарної установи 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ПАТ " НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ 

" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження Україна, 01001, м. Київ, -, м. Київ, вул. Б. Гринченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 0442796651 

Факс 0442796651 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Згiдно iз цим Законом Нацiональний депозитарiй 

здiйснює такi види дiяльностi: зберiгання i 

обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у 

цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених 

ним цiнних паперiв; клiринг та розрахунки за угодами 

щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв 

iменних цiнних паперiв. Крiм того, до виключної 

компетенцiї НДУ вiднесено: стандартизацiя 

депозитарного облiку та документообiгу щодо 

операцiй з цiнними паперами; нумерацiя (кодифiкацiя) 

цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до 

мiжнародних норм; встановлення вiдносин i 

налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними 

установами iнших держав, укладання двостороннiх та 

багатостороннiх угод про пряме членство або 

кореспондентськi вiдносини для обслуговування 

мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв 

Нацiональної депозитарної системи. НДУ виконує 

також i iншi функцiї, передбаченi 

нормативно-правовими актами України: монiторинг 

виготовлення та отримання емiтентами типових 

бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; 

призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв 

власникам цiнних паперiв - нерезидентам; 

призначення кодiв мiждепозитарного облiку; прийом 

реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, 

що переведенi у бездокументарну форму; прийом 

первинних документiв, на пiдставi яких 

здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв 

iменних цiнних паперiв тих випускiв, що були 

переведенi в бездокументарну форму; прийом 



документiв системи реєстрiв власникiв iменних 

цiнних паперiв; прийом зведеного облiкового реєстру 

при переведенi випуску акцiй з бездокументарної 

форми у документарну форму випуску iменних акцiй; 

у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних 

паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв 

та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо 

його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних 

паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних 

паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНИЙ 

ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 37024556 

Місцезнаходження Україна, 03179, м. Київ, -, м. Київ, вул. Уборевича, 9 

кв. 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4352 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2010 

Міжміський код та телефон 044-585-36-93 

Факс 044-585-36-93 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з 

питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. 

Висловлює незалежну професiйну думку стосовно 

вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства 

вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй 

полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв 

господарювання за звiтний перiод. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

Зміст твердження 

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Міжнародних стандартiв 

фінансової звітності, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий 

стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї до 

частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



XIX. 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 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від 

імені учасників фондового 

ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.04.2018 19.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" 

за ЄДРПОУ 05490150 

Територія  за КОАТУУ 0 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових 

культур i насiння олiйних культур; 

за КВЕД 01.11 

Середня кількість працівників, осіб (1) 1   

Адреса, телефон: 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121-В 0516721274 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   

за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2018 

 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 

фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000    

первісна вартість 1001    

накопичена амортизація 1002    

Незавершені капітальні інвестиції 1005    

Основні засоби 1010 13820 670  

первісна вартість 1011 13874 869  

знос 1012 (54) (199)  

Інвестиційна нерухомість 1015    

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    

Знос інвестиційної нерухомості 1017    

Довгострокові біологічні активи 1020    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022    

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030 20000 20000  

інші фінансові інвестиції 1035    

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    

Відстрочені податкові активи 1045    

Гудвіл 1050    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060    

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065    

Інші необоротні активи 1090    

Усього за розділом I 1095 33820 20670  

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 200 197  

- виробничі запаси 1101 15   

- незавершене виробництво 1102 8   

- готова продукція 1103 177 197  

- товари 1104    

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

1125 2221 2176  

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 40354 39285  

з бюджетом 1135  2  

- у тому числі з податку на прибуток 1136    

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 107752 87384  

Поточні фінансові інвестиції 1160    

Гроші та їх еквіваленти 1165 38 1  

- готівка 1166    

- рахунки в банках 1167 38 1  

Витрати майбутніх періодів 1170    

Частка перестраховика у страхових резервах 1180    

- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    

- в резервах незароблених премій 1183    

- в інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190    

Усього за розділом II 1195 150565 129045  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

1200    

Баланс 1300 184385 149715  

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 
фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 579 579  

Капітал у дооцінках 1405 8822 669  

Додатковий капітал 1410    

- емісійний дохід 1411    

- накопичені курсові різниці 1412    

Резервний капітал 1415    

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 69314 64575  

Неоплачений капітал 1425    

Вилучений капітал 1430    

Інші резерви 1435    

Усього за розділом I 1495 78715 65823  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500    

Пенсійні зобов'язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов'язання 1515    

Довгострокові забезпечення 1520    

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  6  

Цільове фінансування 1525    

- благодійна допомога 1526    

Страхові резерви 1530    

- резерв довгострокових зобов'язань 1531    

- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    

- резерв незароблених премій 1533    

- інші страхові резерви 1534    

Інвестиційні контракти 1535    

Призовий фонд 1540    

Резерв на виплату джек-поту 1545    

Усього за розділом II 1595  6  

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600    

Векселі видані 1605    

Поточна кредиторська заборгованість за:     



довгостроковими зобов'язаннями 1610    

товари, роботи, послуги 1615 16995 245  

розрахунками з бюджетом 1620 5550 18  

- у тому числі з податку на прибуток 1621    

розрахунками зі страхування 1625    

розрахунками з оплати праці 1630 9 2  

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

1635 37517 30811  

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660    

Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    

Інші поточні зобов'язання 1690 45599 52810  

Усього за розділом IІІ 1695 105670 83886  

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800    

Баланс 1900 165907 149715  

 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

- 
 

 

 Керівник   Кохоров Андрiй Абдувалiйович 

 
 Головний бухгалтер   Стремiлов Олександр Олегович 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" 

за ЄДРПОУ 05490150 

 найменування   

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

І. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 351 40848 

Чисті зароблені страхові премії 2010   

Премії підписані, валова сума 2011   

Премії, передані у перестрахування 2012   

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (349) (28310) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   

Валовий:    

прибуток 2090 2 12538 

збиток 2095   

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   

- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   

Інші операційні доходи 2120 148 4410 

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 -188 -864 

Витрати на збут 2150 -263 -527 

Інші операційні витрати 2180 -12591 -5923 

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182  -8108 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190  1526 

збиток 2195 -12892  

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220  6 

Інші доходи 2240   

- дохід від  благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250   

Втрати від участі в капіталі 2255   

Інші витрати 2270   

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   

Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290  1532 

збиток 2295 -12892  

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350  1532 

збиток 2355 -12892  

II. Сукупний дохід 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 



рядка попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  8822 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  8822 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 8822 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -12892 10354 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4 21608 

Витрати на оплату праці 2505 38 628 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9 126 

Амортизація 2515 28 294 

Інші операційні витрати 2520 550 7568 

Разом 2550 629 23438 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Стаття Код 
рядка 

За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2314920 2314920 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2314920 2314920 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (5,5691) 4,4727 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (5,5691) 4,4727 

Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 

Примітки: 
- 

 

 

 Керівник   Кохоров Андрiй Абдувалiйович 
 

 Головний бухгалтер   Стремiлов Олександр Олегович 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" 

за ЄДРПОУ 05490150 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1424 42804 

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  3486 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 7 36379 

Надходження від повернення авансів 3020 649 41590 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 

3025  6 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040   

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   

Надходження від страхових премій 3050   

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   

Інші надходження 3095 123584 51977 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 -16422 -33314 

Праці 3105 -40 -540 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 -12 -1139 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 -439 -5826 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116  -401 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117  -5174 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 -439 -251 

Витрачання на оплату авансів 3135 -630 -32584 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140  (295) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145   

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   

Інші витрачання 3190 -108158 -99299 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (37) (241) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200   

необоротних активів 3205   

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215   

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255   

необоротних активів 3260   

Виплати за деривативами 3270   

Витрачання на надання позик 3275   

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280   



господарської одиниці 

Інші платежі 3290   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300   

Отримання позик 3305   

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   

Інші надходження 3340   

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345   

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355   

Витрачання на сплату відсотків 3360   

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (37) (241) 

Залишок коштів на початок року 3405 38 279 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415 1 279 

 

Примітки: 

- 

 
 

 Керівник   Кохоров Андрiй Абдувалiйович 

 

 Головний бухгалтер   Стремiлов Олександр Олегович 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" 

за ЄДРПОУ 05490150 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 

  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 3505  X  X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510     

збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових 

операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 

3521     

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних 

для продажу та груп вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 

3550     

- збільшення (зменшення) запасів 3551     

- збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 

3552     

- збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 

3560     

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561     

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562     

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563     

- збільшення (зменшення) поточної 3564     



кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

- збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 

3566     

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

3570     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      

фінансових інвестицій 3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих:      

відсотків 3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення позик 3230     

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3235     

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання:      

фінансових інвестицій 3255 X  X  

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275  X  X 

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 

     

Надходження від:      

Власного капіталу 3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на:      

Викуп власних акцій 3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Cплату відсотків 3360 X  X  

Cплату заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 

у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 

3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 



Примітки: 

- 

 

 
 Керівник   Кохоров Андрiй Абдувалiйович 

 

 Головний бухгалтер   Стремiлов Олександр Олегович 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ" за ЄДРПОУ 05490150 

 найменування   
 

Звіт про власний капітал 
 

За 2018 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 

рядка 

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 579 8822   69314   78715 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005         

Виправлення помилок 4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований залишок на 

початок року 

4095 579 8822   69314   78715 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 

4100     12892   12892 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 

4110         

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        8822 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 

4112         

Накопичені курсові різниці 4113         

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 

підприємств 

4114         

Інший сукупний дохід 4116         

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) 4200         

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 

4205         

Відрахування до резервного 

капіталу 

4210         

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 

законодавства 

4215         



Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (цільових) 

фондів 

4220         

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення 

4225         

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240         

Погашення заборгованості з 

капіталу 

4245         

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260         

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265         

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 

4270         

Вилучення частки в капіталі 4275         

Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280         

Інші зміни в капіталі 4290  (8153)   8153    

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 

4291         

Разом змін у капіталі 4295  (8153)   (4739)   12892 

Залишок на кінець року 4300 579 669   64575   78715 

 

Примітки: 

- 
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 Головний бухгалтер   Стремiлов Олександр Олегович 
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (примітки) 
 

 

Розкриття певних статей фінансової звітності: 1.Основні засоби       

  

         

Групи основних засобів Земельні ділянки та споруди Машини та обладнання Сільськогос-подарська 

техніка Трансротні засоби Офісне обладнання Незавер-шене будівництво Інші основні засоби

 Всього 

Вартість         

Станом на 31.12.2017  8 531     5     5 274     99    -5     2    -32     13 874    

Надходження  -       -       -       -       -       -       -       -      

Аванси за основні засоби  -       -       -       -       -        -       -      

Збільшення за рахунок придбання дочірніх компаній  -       -       -       -       -       -       -       -      

Внутрешні переміщення  -       -       -       -       -       -       -       -      

Вибуття -8 531    -5    -4 504     -       5    -2     32    -13 005    

Інший рух  -       -       -       -       -       -       -       -      

Зменшення за рахунок вибуття дочірніх компаній  -       -       -       -       -       -       -       -      

Станом на 31.12.2018  -       -       770     99     -       -       -       869    

         

Амортизація         

Станом на 31.12.2017 -2 995    -44     2 947    -3     8     -       33    -54    

Нарахування амортизації -285    -2    -15     -       -       -      -2    -304    

Збільшення за рахунок придбання дочірніх компаній  -       -       -       -       -       -       -       -      

Вибуття  3 280     46    -3 032    -96    -8     -      -31     159    

Інший рух  -       -       -       -       -       -       -       -      

Зменшення за рахунок вибуття дочірніх компаній  -       -       -       -       -       -       -       -      

Станом на 31.12.2018  -       -      -100    -99     -       -       -      -199    

2. Виробничі запаси    

    

№ Запаси 2017 Станом на 31.12.2018 

1 Засоби захисту рослин  -   -  

2 Добрива  -   -  

3 Пальне  -   -  

4 Запасні частини  1   -  

5 Незавершене виробництво  -   -  

6 Зяб і пар  8   -  

7 Насіння  -   -  

8 Малоцінні та швидкозношувані предмети  2   -  

9 Корма  -   -  

10 Відходи  -   -  

11 Будівельні матеріали  7   -  

12 Товари та тара  -   -  

13 Сировина і матеріали  -   -  

14 Напівфабрикати  -   -  

15 Готова продукція - насіння  -   -  

16 Готова продукція - цукор  -   -  

17 Готова продукція - м'ясо  -   -  

19 Готова продукція - зерно  177   197  

20 Інші матеріали  5   -  

 ВСЬОГО  200   197  

3. Торгова дебіторська заборгованість    

    

№  Дебіторська заборгованність 2017 Станом на 31.12.2018 

1 Торгова дебіторська заборгованість  2 221     2 176    

    

2 Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості  -       -      

    

    

3 Чиста реалізаційна вартість  2 221     2 176    

4. Грошові кошти та їх еквіваленти    



    

№ Грошові кошти та їх еквіваленти 2017 Станом на 31.12.2018 

    

1 Грошові кошти в банках в національній валюті 1049 1012 

2 Грошові кошти в банках в іноземній валюті   

3 Грошові кошти в касі - готівка   

4 Грошові кошти в дорозі в національній валюті   

5 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті   

6 Знецінення грошових коштів -1011 -1011 

 Всього 38 1 

5. Торгова кредиторська заборгованість   

   

 Кредиторська заборгованість 31.12.2017 Станом на 31.12.2018 

   

Поточна кредиторська заборгованість 16 995  245   

 16 995  245   

   

   

6.  Дохід від реалізації    

   

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 017р. 2 018р. 

a) Дохід від реалізації готової продукції   

Рослинництво  15 005    -   

Виробництво цукру -    -   

Виробництво м'яса  24 518    -   

Інші доходи  3    -   

Всього  39 526    -   

   

б) Дохід від реалізації послуг   

Дохід від оренди  494    326   

Доходи від інших послуг  815    25   

Всього  1 309    351   

   

Дохід від реалізації готової продукції  39 526    -   

Дохід від реалізації товарів  13    -   

Дохід від реалізації послуг  1 309    351   

Чистий дохід від реалізазії  40848  351   

7. Загальні адміністративні витрати.   

   

Адміністративні витрати 2 017р. 2 018р. 

   

Заробітна плата та пов'язані з нею витрати -464    -47    

Знос та амортизація -34    -12    

Послуги сторонніх організацій -296    -72    

Незалежна винагорода за аудит річної бухгалтерської звітності  -       -      

Незалежна винагорода за не аудиторські послуги  -       -      

Податки і збори -12    -56    

Офісні та інші матеріали -22    -1    

Витрати на утримання автомобілів -33     -      

Витрати на технічне обслуговування і ремонт  -       -      

Витрати на страхування  -       -      

Інші адміністративні витрати -3     -      

ВСЬОГО -864 -188    

Check to FS   

   

8. Собівартість  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).   

   

Собівартість реалізованої продукції 2 017р. 2 018р. 

Собівартість реалізованої готової продукції (28 310)  -  

Собівартість реалізованих товарів  -   -  

Собівартість реалізованих послуг  -  (349) 

ВСЬОГО (28 310) (349) 

a) Собівартість реалізованої готової продукції  -   -  



Сировина (6 043) (13) 

Заробітна плата та пов'язані з нею витрати (264)  -  

Знос та амортизація (793) (32) 

Послуги сторонніх організацій (7 495) (265) 

Ремонт та технічне обслуговування (32) (1) 

Інші витрати (13 683) (38) 

ВСЬОГО (28 310) (349) 

Check to FS   

9. Витрати на збут   

   

 2 017р. 2 018р. 

Заробітна плата та пов'язані з нею витрати  -   -  

Витрати на транспортування (28)  -  

Знос та амортизація (195) (260) 

Послуги сторонніх організацій зі зберігання (285) (3) 

Інші послуги сторонніх організацій (19)  -  

Сертифікація та ліцензування  -   -  

Витрати на технічне обслуговування і ремонт  -   -  

Інші витрати на збут  -   -  

ВСЬОГО (527) (263) 

10. Інші операційні доходи / витрати.       

       

 Інші операційні доходи/витрати     2 018р. 

 Чистий прибуток від реалізації інших оборотних активів      41   

 Чистий прибуток від реалізації необоротних активів    377  -   

 Дохід від безкоштовно одержаних активів      -   

 Дохід від списання кредиторської заборгованості    3486  -   

 Дохід від повернення раніше списаної дебіторської заборгованості      -   

 Інші доходи    547  107   

 ВСЬОГО ДОХОДИ      148   

 Нестачі і втрати від псування цінностей    -27  -   

 Чистий збиток від реалізації інших оборотних активів     -12 358   

 Чистий збиток від реалізації необоротних активів    2  -   

 Витрати від списання ПДВ      -   

 Визнані штрафи, пені, неустойки      -   

 Резерви по сумнівних боргах    -5573  -   

 Витрати від списання дебіторської заборгованості      -   

 Інші витрати    -325 -233   

 ВСЬОГО ВИТРАТИ    -5923 -12 591   

    Check to FS   

       

       

       

11. Фінансові витрати/доходи.                 

       

 Фінансові витрати / фінансові доходи     2 018р. 

 Відсотки отримані      

 Прибуток від курсової різниці      

 Інші фінансові доходи (витрати)      

 Вього фінансові доходи     -   -  

    Check to FS   

       

       

Керівник                                                                                            

    

Головний бухгалтер 

- 

- 

- 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 

 


